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HÛD SÛRES
Nehhâs Nâsih'te, Ebu'-eyh ve bn Merdûye'nin bn Abbâs'tan

bildirdiine göre Hûd Sûresi, Mekke’de nazil olmutur .

1

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Abdullah b. ez-Zübeyr: “Hûd Sûresi,

Mekke’de nazil oldu” demitir.

Dârimî, Ebû Dâvud MerâsiVde, Ebu'-eyh, bn Merdûye ve Beyhakî

uabu'l-man’da, Kab'dan, Resûlullah'n {aeiiaiiahu aleyh reseüen):
"Cuma günleri Hûd

Sûresini okuyunuz" buyurduunu nakleder.

2

bnu'l-Münzir, Taberânî, Ebu'-eyh, bn Merdûye ve ibn Asâkir, Mesrûk

vastasyla Ebû Bekr es-Sddîk’in öyle dediini bildirir Resûlullah'a (satlalahu eleyf

mafen): "Ey Allah'n Resulü! Saçlarn hzl bir ekilde aarm” dediimde,

Resûlullah Maiiahu aleyhi mailem): "Hûd, Vâka, Amme yetesâelûn (Nebe Sûresi)

Murselât ve ze'-emsu kuvvirat (Tekvir) sûreleri saçlarm aartt" karln
verdi .

3

Bezzâr ve bn Merdûye Enes vastasyla Ebû Bekr es-Sddîk’in öyle

dediini bildirir: Resûlullah'a (»JeiiahjBtyhivîaeBffl): "Ey Allah'n Resûlü! Saçlann hzl

bir ekilde aarm” dediimde, Resûlullah (saJlallahu aleyhi rcwllwr): "Hûd Sûresi ve

kardeleri olan Vâkuz, Hakka, Amme yetesâelûn (Nebe Sûresi) ve âiye
sûreleri saçlarm i aartt" karln verdi .

4

bn Merdûye'nin Enes’ten bildirdiine göre Hz. Ebû Bekr “Saçlann neden

aarm ey Allah’n Resûlü?” diye sorunca, Resûlullah (saiBnehu aleyhi «aeiM: "Hûd

Sûresi ve kardeleri saçlarm aartt " cevabn verdi. Hz. Ebû Bekr. “Hûd

Sûresinin kardeleri hangileridir?” diye sorunca ise Allah’n Resûlü: "Vaka,

'

Nehhâs (sh. 531).
2
Dârimî (3/454), Ebû Dâvud (59) ve Beyhakî (2438).

3 Taberâû (10091), ve bn Asâkir (4/172, 173). Heysemî Mecrnau ‘z-Ztrvâifde (7/37)

ravilerden Amr b. Sahihin metruk olduunu söyledi. Bu hadis, muzdarip hadislere

örnek verilmitir. Dârekutm bu hadisin illetlerini ve rivayet edildii deiik kanallar

uzun bir ekilde anlatmtr. Dârekutnî, el-lel (1/193- 211) bakn.
4
Bezzâr (92). Bezzâr, ravilerden Zâide'nin hadislerinin münker olduunu söyledi.
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Amme yetesâelûn (Nebe Sûresi) ve ze'-emsu kuvvirat (Tekvir) sûreleridir"

karln verdi.

Saîd b. Mansûr ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Enes der ki: Sahabe:

"Ey Allah'n Resûlüî Saçlarn hzl bir ekilde aarm” deyince, Resûlullah

(seiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Hûd Sûresi ve mufassal olan kardeleri saçlarm aartt"

karln verdi .

1

bn Merdûye ve bn Asâkir, Yezîd er-Rekkâî vastasyla Enes’ten bildirin

Hz. Ebû Bekr: "Ey Allah'n Resulü! Saçlarn hzl bir ekilde aarm” deyince,

Resûlullah (dMlahu aleyhi meUm): "Evet. Hûd Sûresi ve kardeleri olan Vaka, Kâria,

Hakka, ze'-emsu kuvvirat (Tekvir) ve Seale sâilun (Meâric) sûreleri

saçlarm aartt" karln verdi .

2

bn Asâkir, Rabîa b. Ebî Abdirrahman vastasyla Enes'ten bildirir: Hz. Ebû

Bekr: "Saçlarn aarm ey Allah’n Resulü!” deyince Resûlullah (»llllshu aleyhi

veseiiem): "Hûd ve Vâka sûreleri saçlarm aartt" karln verdi .

3

Tirmizî, bnu’l-Münzir, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî el-Ba's’ta, krime

vastasyla bn Abbâs’tan bildirir: "Ey Allah’n Resûlü! Saçlarn aarm”
deyince Resûlullah (saiBiiuhu aleyhi vereiM: "Hûd, Vaka, Mürselât, Amme yetesâelûn

(Nebe Suresi) ve ze'-emsu kuvvirat (Tekvir) sûreleri saçlarm aartt"

karln verdi .
4

Saîd b. Mansûr, Ahmed Zühd’de, Ebû Ya'lâ, bnu’l-Münzir ve bn Merdûye,

krime'den ayn hadisi mürsel olarak nakletmitir.

5

bn Asâkir, Atâ vastasyla bn Abbâs'tan bildirir: sahabe: "Ey Allah’n

Resûlü! Saçlarn hzl bir ekilde aarm” deyince, Resûlullah (saiiaiu» ityü nstiiem):

1

Saîd b. Mansûr (1109). Zayf hadistir. Elbânî, Silsiletu'd-Daîfa (1931).
2 bn Asâkir (4/175).

3 bn Asâkir (4/175).

4
Tirmizî (3297), Hâkim (2/343 "sahih"), Beyhakî uabu l-man (776). bn Ebî Hatim el-

lee (1826, 18949) bakn.
5 Saîd b. Mansûr (1 110), Ahmed (sh. 9) ve Ebû Ya'lâ (107, 108).
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"Evet. Hûd Sûresi ve kardeleri saçlanm aartt" karln verdi. Atâ der ki:

“Hûd Sûresinin kardeleri; Kamer, Mürselât ve Tekvir sûreleridir.”'

Beyhakî Delâil'de, Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirir Ömer b. el-Hattâb: "Ey

Allah'n Resulü! Saçlarn hzl bir ekilde aarm” deyince, Resûlullah Mallak

eterh mefan): “Hûd Sûresi ve kardeleri olan Vaka, Nebe ve Tekvîr sûreleri

saçlarm aartt" karln verdi .

2

Ebu'-eyh ve bn Merdûye, Sa'd b. Ebî Vakkâs’n öyle dediini nbildirir:

Resûlullah’a (saâiaJiahu aM* reselim): "Ey Allah'n Resulü! Saçlarn aarm”
dediimde, Hz. Peygamber (saiiaiiahu aiayhi »asallara): "Hûd, Vaka, Nebe ve Tekvîr

sûreleri saçlarm aartt" karln verdi.

Taberânî ve bn Merdûye'nin bn Mes'ûd’dan bildirdiine göre Hz. Ebû

Bekr: "Ey Allah'n Resulü! Saçlarn aartan nedir?” diye sorunca, Hz.

Peygamber (s«Miakaierhi»rotM: Hûd ve Vaka sûreleri" cevabn verdi .
3

Taberânî ve bn Merdûye, sahih isnâdla Ukbe b. Âmiriden bildirir Bir kii:

“Ey Allah'n Resûlü! Saçlarn aarm” deyince, Hz. Peygamber MaMu aleyhi

»eseilat): "Hûd Sûresi ve kardeleri saçlarm aartt" karln verdi .

4

Taberânî ve bn Merdûye, Sehl b. Sa'd es-SâidTden Resûlullah'n Mallak aleyhi

ressiem): "Hûd Sûresi ve kardeleri olan Vaka ve Tekvir sûreleri saçlarm

aartt

"

buyurduunu nakleder .

5

bn Merdûye'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah'a (saliallahu eEyh

meltem): "Saçlann aarm” denilince, "Hûd, Tekvîr ve kardeleri olan sûreler

saçlarm aartt " karln verdi.

Hakîm et-Tirmizî Nevâdiru'l-Usul’da, Abdullah b. Ahmed Zühd'ün

zevâidinde, Ebû Ya'lâ, Taberânî, Ebu'-eyh, bn Merdûye ve bn Asâkir, Ebû

1 bn Asâkir (4/171) senedinde kopukluk vardr.
2
Beyhakî (1/358).

3 Taberânî (10091).

A
Taberânî 17/286 (79U). Heysemî Mecmau'z-Zevâidde (7/37) ravlenmn Sahihin

ravileri olduunu söyledi.

5
Taberânî (5804). Heysemî Meemau z-Zevâid'de (7/37) der ki: "Ravilerden Saîd b.

Selâm el-Attâr uydurmaadr."
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Cuhayfe'den bildirir: Resûlullah'a (saiiaiiahu a^yt ««fan): “Ey Allah'n Resulü!

Saçlarnn aardn görüyoruz” denilince, Hz. Peygamber (»iaiiahu aleyh mailem):

"Hûd Sûresi ve kardeleri saçlarm aartt" karln verdi .

1

Ibn Merdûye ve Ibn Asâkir'in mrân b. Husayn'dan bildirdiine göre

sahabe Resûlullah'a Meiiahu aleyhi yesaiiam): “Saçlann çabuk aard” deyince, Hz.

Peygamber {ulUMu aleyhi msiiem):
"Hûd Sûresi ve mufassal olan kardeleri saçlarm

aartt" karln verdi .

2

bn Asâkir, Câfer b. Muhammed'den o da, babasndan Resûlullah'n MalUu

aleyhi mailem): "Hûd Sûresi, kardeleri ve (bu sûrelerde bahsedilen) benden önceki

ümmetlere yaplanlar saçlarm aartt " buyurduunu nakletmitik

Abdullah b. Ahmed Zühd'ün zevâidinde ve Ebu'-eyh, Ebû mrân el-

Cevnî’den, Resûlullah'n (»yiahu aleyhi meltem):
"Hûd Sûresi ve kardelerinde

zikredilen, Kyamet günü ve önceki ümmetlerin kssalarndan bahseden âyetler

saçlarm aartt" buyurduunu nakleder.

Beyhakî uabu' l-îman’da Ebû AT e-ebbuyy'den bildirir: Resûlullah'

(seiBiahu aleyhi meiinm) görünce: “Ey Allah'n Resulü! “Hûd Sûresi saçlanm aartt”

dediin rivayet edilmektedir” dedim. Resûlullah UsUaiirfu eteyt «»M: "Evet"

karln verince ben: “Bu sûreden saçlann aartan ey nedir? Peygamber

kssalar ve ümmetlerin helaki m?" diye sordum. Hz. Peygamber (saiiaiiahu aieyte

«»iem): "Hayr. Yüce Allah’n «Sen, beraberindeki tövbe edenlerle birlikte

emrolunduun gibi dosdoru ol»'1 buyruu saçlarm aartt" cevabn

verdi .
5

J St*^^ üJ # cJUÎ p iiuî custi Z-US >

'

Kurtubî, Tefsîr'de (9/1) geçtii i2ere Hakim et-Tirmizî, Ebû Ya'lâ (880), Taberânî

22/123 (318) ve bn Asâkir (4/173). Ebû Ya'lâ'nn muhakkiki hadisin senedinin zayf

olduunu söylemitir.
2 bn Asâkir (4/175).

3 bn Asâkir (4/175, 176 " Hadis mürseldir ve raviierden Ali b. Ebî Ali el-Lehebî

zayftr. Elbânî Silsiletu'd-Daîje’ye (1930) bakn.
4 Hûd Sur. 112

5 Beyhakî (2439).
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^Ay p otj y^j yj& ^^ j?\ ^

&$ vPy ^ j* <J-L* <}*P Jl* ** **
< *

'

^ pî

"Elif. Lâm. Râ. (Bu sana indirilen), hikmet sahibi (ve) her

eyden haberdar olan (Allah) tarafndan âyetleri

salamlatrlm, sonra da açklanm bir kitaptr. (De ki:

Bu Kitap) "Allah'tan bakasna ibadet etmemeniz için

(indirildi), üphesiz ki ben, onun tarafndan size

(gönderilmi) bir uyana ve müjdeleyiciyim. Ve Rabbinizden

mafiret dilemeniz, sonra da ona tövbe etmeniz için

(indirildi. Eer bu emrolunanlan yaparsanz), Allah sizi,

tayin edilmi bir süreye kadar güzel bir ekilde yaatr,
fazlasn yapan herkese de iyiliinin karln verir. Eer

yüz çevirirseniz, ben sizin banza gelecek büyük bir günün
azabndan korkanm." (i lûd Sur. . 2, 3)

bn Ebt Hâtim’in bildirdiine göre bn Zeyd, Hûd Sûresini okuyup: "Bu

sûrenin hepsi muhkemdir."., .sonra da açklanm bir kitaptr
" 1 buyruundan

kastedilen, Yüce Allah'n Hz. Muhammed ile ona muhalefet edenler arasnda

bu kitapla hüküm vermesidir" dedi, sonra, "Bu iki zümrenin durumu, kör ve

sar kimse ile gören ve iiten kimsenin durumuna benzer. Durumlar hiç

eit olabilir mi? ibret almyor musunuz?"2
âyetini okuyup, önce Hz. Nûh

sonra Hz. Hûd kavminden bahsederek: "Bu âyet, Bunlarn durumunu

açklamaktadr ve ilk ksm da muhkemdir. Babam da -Zeyd b. Elem-

bunlarn muhkem olduunu söylerdi” dedi .

3

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre

Haan, "(Bu sana indirilen), hikmet sahibi (ve) her eyden haberdar olan

(Allah) tarafndan âyetleri salamlatrlm, sonra da açklanm bir

’ Hûd Sur. 1

1

Hûd Sur. 24

3 bn Ebî Hâlim (6/1995).
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kitaptr
*

1

âyetini açklarken: "Emir ve yasaklarla salamlatrlm, sevap ve

cezayla da açklanmtr" dedi .

1

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'tn Mücâhid'den

bildirdiine göre âyette geçen "eli* sözünden kastedilen tefsir

etmektir .

3

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu’-eyh’in bildirdiine göre

Katâde, "(Bu sana indirilen), hikmet sahibi (ve) her eyden haberdar olan

(Allah) tarafndan âyetleri salamlatrlm, sonra da açklanm bir

kitaptr. (De ki: Bu Kitap) «Allah'tan bakasna ibadet etmemeniz için

(indirildi). üphesiz ki ben, onun tarafndan size (gönderilmi) bir uyanc ve

müjdeleyiciyim. Ve Rabbinizden mafiret dilemeniz, sonra da ona tövbe

etmeniz için (indirildi. Eer bu emrolunanlar yaparsanz), Allah sizi, tayin

edilmi bir süreye kadar güzel bir ekilde yaatr, fazlasn yapan herkese

de iyiliinin karln verir. Eer yüz çevirirseniz, ben sizin banza
gelecek büyük bir günün azabndan korkarm”4

âyetlerini açklarken öyle

dedi: "Ku^ân, her eyi bilen Allah tarafndan, içinde batl olmayacak ekilde

salamlatrlm, sonra onu ilmiyle açklam, helalini, haramn, itaati ve

ma’siyeti açklamtr. Sîzler güzel bir yaay içinde yaamaktasnz. Bu

yaam Allah'a itaat ve Onun hakkn yerine getirmekle geçiriniz. Yüce Allah

nimet verendir ve ükredenleri sever. ükredenler de Allah tarafndan daha

çok nimete mazhar olurlar. Allah bu ekilde takdir etmitir. Âyette geçen

"...tayin edilmi bir süreye kadar..." sözünden kast ölümdür. Fazlasn

yapan herkese de, iyiliinin karln ise âhirette verecektir.” 5

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre

Mücâhid, "Fazlasn yapan herkese de iyiliinin karln verir..."
6

buyruunu açklarken: "Fazladan kast, kiinin malndan yapt infak, eliyle

1

Hûd Sur. 1

J bn Cerîr 712/309) ve bn Ebî Hâbm (6/ 1994, 1995).

3 ibn Cerîr /12/310) ve bn Ebî Hâtim (6/1995).

4 Hûd Sur. 1, 2, 3

5 bn Cerîr 812/310- 315) ve bn Ebî Hâbm (6/1995- 1997)
6
Hûd Sur. 3
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veya ayayla ya da sözüyle veya bütün imkanlaryla yapt güzel eylerdir"

demitir.'

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Haan, “Fazlasn yapan herkese de

iyiliinin karln verir..."
1 buyruunu açklarken: “Müslüman olduktan

sonra güzel iler yapanlara âhirette derecelerin verilmesi kastedilmitir”

dedi.

bn Cerîr, bn Mes'ûd'un, "Fazlasn yapan herkese de iyiliinin karln
verir..."3 buyruunu açklarken öyle dediini bildirir: “Kii, günah ilediinde

kendisine bir günah yazlr. Bir sevap ileyince ise on sevap yazlr. Eer

ilemi olduu günah sebabiyle dünyadayken cezalandnlrsa, yapm olduu

on sevab kalr. Dünyada cezalandnlmazsa, on sevabndan birisi alnr ve

dokuz sevab kalr. Buna ramen, birleri onlann geçen helak olmutur."4

U fiil^ bjü

^

Vt L. öjk piiivî

jj OJj 4j
|
j^Jjü Lâj

"yi bilin ki onlar, O'ndan gizlenmek için kalplerindeki

dümanl gizliyorlar. Yine iyi bilin ki, elbiselerine

büründükleri zaman bile, Allah onlarn gizlediklerini de
aça vurduklarn da bilir, çünkü O, göüslerin özünü

(kalplerde olan) hakkyla bilendir" (Had Sur. 5)

Buhâri, bn Cerir, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve bn
Merdûye'nin, Muhammed b. Abbâd b. Câfer vastasyla bildirdiine göre bn

Abbâs, “yi bilin ki onlar, O'ndan gizlenmek için kalplerindeki dümanl
gizliyorlar. Yine iyi bilin ki, elbiselerine büründükleri zaman bile, Allah

onlarn gizlediklerini de aça vurduklarn da bilir. Çünkü O, göüslerin

özünü (kalplerde olan) hakkyla bilendir"
s
âyetini okuyup öyle dedi: “Onlar

bir takm insanlard ki helaya gittiklerinde ve kadnlanyla cinsel ilikide

’ bn Cerîr (12/314) ve bn Ebî Hâtim (6/1997).

2 Hûd Sur. 3
3 Hûd Sur. 3

4 bn Cerîr (12/315).

5 Hûd Sur. 5
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bulunurken edeb yerlerinin açlmasndan utanrlard. te bu âyet onlar

hakknda nazil oldu."’

Buhârî ve bn Merdûye’nin Amr b. Dinâr vastasyla bildirdiine göre bn

Abbâs bu âyeti "çjfo12» (^|
^"2

eklinde okumutur.

ibn Ebî eybe, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bn Ebî Müleyke vastasyla

bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti “jLijjli ^^35 üt” eklinde okumu ve:

"nsanlar edep yerlerinin açlmasndan korkarak, elbiseleriyle örtünmeden,

kadmlanyla cinsel ilikide bulunmaz ve helâya gitmezlerdi" demitir.3

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in krime vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs,

yî” âyetinden kastedilenin, Allah hakknda üpheye dümek

ve günah ilemek olduunu söylemitir.
4

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, bnu'I-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh,

Abdullah b. eddâd b. el-Hâd'n, "yi bilin ki onlar, O'ndan gizlenmek için

kalplerindeki dümanl gizliyorlar..."5 âyetini açklarken öyle dediini

bildirir: "Münafklardan biri Resûlullah'n (saiiaiUhu aleyhi vasuiiem) yanndan geçtiinde

Resûlullah (aiiaU» bM» ««len.) kendisini görmesin diye srtn dönüp elbisesine

bürünürdü. Bunun üzerine bu âyet nazil oldu.”
6

bn Ebî eybe, ibn Cerîr, bnu'l Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu’ eyh'in

Mücâhid’den bildirdiine göre "L ijiiclb $1 ^" 7 buyruundan

kastedilen. Haktan üphe etmeleri, gösteri yapmalan ve bu durumlann

Allah'tan saklamaya çalmalar sebebiyle kalplerinin daralmasdr.
8

bn Cerîrîin Hasan( Basrî)'den bildirdiine göre "...Yine iyi bilin ki,

elbiselerine büründükleri zaman bile..."9 buyruundan kastedilen, gece

1

Buhârî (4681, 4682), bn Cerîr /12/320) vc bn Ebî Hatim (6/1998).

J Hûd Sur. 5
3 bn Cerîr (12/320).

4 bn Cerîr (12/321) ve bn Ebî Hatim (6/1999).

5 Hûd Sur. 5
6
Saîd b. Mansûr, Tafsir (1078), îbn Cerîr (12/316) ve îbn Ebî Hatim (6/1999).

1 Hûd Sur. 5
8
ibn Cerîr (12/318) ve bn Ebî Hatim (6/2000).

9 Hûd Sur. 5
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karanlnda evlerinin en ücra köesinde elbiselerine hürünseler bile, Allah'n

onlann gizlediklerini bilmesidir.’

bn Ebî eybe, bn Cerir, bnu'l-Münzir, ibn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh, Ebû

Rezîn’in, âyet hakknda: “Münafklar (gizlenmek için) belini büküp elbisesine

bürünürdü" dediini bildirir.
2

bn Cerir, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre

Katâde, âyet hakknda öyle demitir: Münafklar, Allah'n Kitabn

duymamak için iki büklüm oluyorlard. Âdemolunun en gizli sakl olaca hâl,

srtn eip bükmesi, elbisesine bürünmesi ve kederini içinde sakl tutmas

hâlidir. Ama bu durum Allah’tan saklanamaz."3

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre ibn Abbâs der ki: “Âyette

kastedilen, münafklann kalplerindekini gizlemesidir. Ama onlar gizleseler

bile, Yüce Alah onlarn gece ve gündüz yaptklann bilmektedir."4

bn Ebî Hâtim'in Atâ el-Horasânî'den bildirdiine göre 03&

âyetinden kastedilen, balann eip bellerini bükmeleridir. 5

Ebu’-eyh’in Muhammed b. Ka’b’dan bildirdiine göre “...Yine iyi bilin

ki, elbiselerine büründükleri zaman bile ..."
6 buyruundan kastedilen, gece

karanlnda ve yorgann altndaki karanlkta giysilerine hürünseler bile,

Allah'n onlann gizlediklerini bilmesidir.

Ebu'-eyh’in Saîd b. Cübeyriden bildirdiine göre âyette geçen “

buyruu, örtünmek mânâsndadr.

1 bn Cerir (12/318).

2 bn Cerîr (12/318) ve bn Ebî Hâtim (6/2000).

3 bn Cerir (12/319) ve bn Ebî Hâtim (6/1999, 2000).

4 bn Cerîr (12/321, 322) ve bn Ebî Hâtim (6/1998, 2000).

5 bn Ebî Hâtim (6/1999).

6 Hûd Sur. 5
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bn Cerîr, bnu'l-Münzirve bn EbîHâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre

âyette geçen 5^ ,^ y”1 buyruu gizlenmek,

buyruu ise balarn örtmek mânâsndadr. 2

Ujkü ,diü &j d JU Vj ^jSl ^ aîTi ^ Ui

"Yeryüzünde yaayan bütün canllarn rzk ancak Allah'a

aittir. O, canllar babalarn sulbünde kararlam ve

analarn rahminde kararlamakta iken de bilir. Her ey
apaçk bir Kitaptadr." (Had Su*, e)

Ebu'-eyh, Ebu’l-Hayr el-Basrî'nin öyle dediini bildirir: “Yüce Allah Hz.

Dâvud'a (afeyhiöiM öyle vahyetti: “Beni sevdiini iddia ediyorsun ve sabah

akam bana kar sûizanda bulunuyorsun. Yedi kat yeri yarp aznda buday

tanesi olan bir kanncay sana göstermem, ibret alman için yeterli deil mi?”

bn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim’in bn Abbâs’tan bildirdiine göre âyette “ ^ Ui

IS" buyruundan kastedilen bütün canllardr. 3

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre

Mücâhid, “Yeryüzünde yaayan bütün canllarn rzk ancak Allah'a aittir. O,

canllar babalarn sulbünde kararlam ve analarn rahminde

kararlamakta iken de bilir. Her ey apaçk bir Kitaptadr" âyetini açklarken

öyle dedi: “Yeryüzündeki canllarn elde ettii bütün nzklar Allah'tan

gelmektedir. Bazen yüce Allah ona nzk vermez ve bu canl açlktan ölür. Ama

eer bir canlya bir nzk gelmise Allah’tan gelmitir.”4

Hakîm et-Tirmizî’nin Zeyd b. Eslem'den bildirdiine göre E'arîlerden olan

Ebû Musa, Ebû Mâlik ve Ebû Âmir, kendi kabilelerinden bir grup ile birlikte

hicret edip, Resûlullah'n {sbIIbIIbSu aleyhi veseM huzuruna geldiklerinde azklar da

bitip tükenmiti. Aralarndan birisini azk istemek üzere Resûlullah'a (seiiciiahu

' Hûd Sur. 5
2 bn Cerîr (12/321, 323) ve bn F.bî Hatim (6/2000).

3 bn Cerîr (12/324) ve bn Ebî Hatim (6/2001).

4 bn Cerîr (12/324) vc bn Ebî Hatim (6/2001).
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aieyt. mdm) gönderdiler. Bu kii Resûluliah'n [tridUu bM nstim) kapsna varp,

onun: "Yeryüzünde yaayan bütün canllarn rzk ancak Allah'a aittir. O,

canllar babalarn sulbünde kararlam ve analarn rahminde

kararlamakta iken de bilir. Her ey apaçk bir Kitaptadr" âyetini

okuduunu iitince: "üphesiz ki E'arîler, Allah için dier canl varlklardan

daha deersiz deildirler" deyip Resûluliah'n (sailafahu Mi «seRun) huzuruna

girmeden dönerek arkadalanna: "Müjdeler olsun sîzlere ki, sizin imdadnza

yetiildi” dedi. Arkadalan, bu adamn Hz. Peygamber Mbiiahu aleyhi meUm) ile

konutuunu ve Hz. Peygamber'in ona söz verdiini zannediyorlard. Bu

halde bulunduktan srada içi ekmek ve et dolu bir kab iki kiinin tayarak

getirdiini gördüler. Diledikleri kadar o kaptan yediler, daha sonra

birbirlerine: "Keke biz bu yiyecei, o da ihtiyacn gidersin diye Resûlullah'a

(ssiiiiahu eieyh meiiem) geri göndersek" dediler ve bu iki adama: "Haydi bu yemei

Resûlullah'a (»mum deyh «selem] geri götürün, çünkü bizler bundan ihtiyacmz

karladk" dediler. Sonra Resûlullah'a (sallaliahu aleyhi «seiiem) vanp: "Ey Allah'n

Rasûlü! Bize göndermi olduun o yiyecekten daha bol ve daha lezzetlisini

görmedik” dediklerinde, Hz. Peygamber (saHadahu aleyh resellem): "Ben size yiyecek bir

ey göndermedim ki" karln verdi. Ona kendi arkadalann gönderdiklerini

bildirince, Hz. Peygamber («orfahu ityhi «miM ona durumu sordu, bu kii de

yaptn ve arkadalanna söylediklerini bildirince Resûlullah (saflaiiahu aleyhi «sanem):

"Bu, Allah’n size nzk olarak verdii bir eydir

"

buyurdu.'

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in bn

Abbâs'tan bildirdiine göre âyette geçen kelimesi snd yer,

kelimesi ise ölecei yer mânâsndadr.

1

Ebu'-eyh'in Ebû Salih'ten bildirdiine göre âyette geçen "lÂja:!*”

kelimesi geceledii yer, kelimesi ise ölecei yer mânâsndadr.

bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'n, flîyi" buyruunu, "Nerede olursa

olsun nzk kendisine gelir
1

’ olarak açkladn bildirir.

3

1

Hakîm et-Tirmizî (3/35).

2
Abdurrezzâk (1/301, 302), bn Cerîr (12/325) ve bn Ebî Hâtm 4/1356, 6/ 2001 (7686).

3 bn Ebi Hâtim (6/2001).
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bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Hâkim'in bn
Mes'ûd'dan bildirdiine göre âyette geçen kelimesi rahimdeki

kallar, "^.S^LL3" kelimesi ise ölecei yer mânâsndadr.

1

Hakîm et-Tirmizî Neuâdiru'I-Usul’da, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî

uabu'l-man'da, bn Mes’ûd’dan Resûlullah'n (ssJlaitahu aieyf «seiM öyle

buyurduunu nakleder: "Birinizin eceli bir yerdeyse, bu kiiye o yerde bir

ihtiyaç hâsl edilir. O yere en yakm mekâna ulanca can orada alnr. Kyamet

günü o yer: «Ey Rabbim! Bana emanet olarak braktn budur» der."
1

UI Js> ûlSj çlîîL j 0I3U-UI Jk liiil Jij

4~ öf ûjîjfcî ^ (Urjid

V[ i» ö ijjjisr

"Ar' su üzerinde iken, hanginizin daha güzel ii

ileyeceini ortaya koymak için, gökleri ve yeri alt günde
yaratan O'dur. And olsun ki, «Siz gerçekten, ölümden sonra

dirileceksiniz» desen, inkar edenler: «Bu, apaçk bir

sihirden baka bir ey deildir» derler," (Hûd Sur. 7)

Almed, Buhârî, Tirmizî, Nesâî, el-Azame’de Ebu’-eyh, bn Merdûye ve

Beyhakî, el-Esmâ ve’s-Sifât’ta mrân b. Husayn’n öyle dediini bildirir.

Yemen halk: "Ey Allah'n Resulü! Bu iin (yaratln) balangc nasld?” diye

sorunca, Hz. Peygamber (saüaliahu aleyh veseiiem): "Hereyden önce Allah vard ve Ar'
suda idi. Her eyi Levh-i tnahfuz'da yazd, sonra yedi kat göü yaratt

"

cevabn verdi. Bir kii: "Ey bn Husayn! Deven gitti” diye seslenince, devemi

yakalamak üzere çktm, baktmda adeta seraba karm gibiydi. Allah'a

yemin ederim, devemin kaybolup gitmesini ve yerimden kalkmam olmay

çok arzu ederdim.” 3

1 bn Cerîr (12/327), bn Ebî Hatim 86/2002, 2003) ve Hâkim (2/341 "sahih").
1
Hakîm et-Tirmizî (1/266), Hâkim (1/41) ve Beyhakî (9889) Hadis sahihtir. (bak:

Elbânî, Silsüvlu's-Sahîha, 1222).

3 Ahmed 33/107, 108 (19876), Buhârî (3191, 7418), Tirmizî (3951, muhtasar olarak),

Nesâî, S. el-Kiibrâ (11240), Ebu-eyh (209), ve Beyhakî (489, 800).
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Tayâlisî, Ahmed, Tirmizî, Ibn Mâce, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, el-Azame'de

Ebu'-eyh, bn Merdûye ve Beyhakî el-Esmâ ve's-Sifâfta, Ebû Rezîn’in öyle

dediini bildirin Resûlullah'a (saiiaibhu aia^a «kM: "Ey Allah'n Resulü! Rabbimiz,

gökleri ve yerleri yaratmadan önce neredeydi?" diye sorduumda: "O,

kendisiyle beraber hiçbir ey bulunmaz bir haldeydi. Ne altnda hava

bulunuyordu ne de üstünde. Allah, Ar'n suyun üzerine yarat" cevabn

verdi.

Müslim, Tirmizî ve Beyhakî, Abdullah b. Amr b. el-Âs’tan, Resûlullah'n

(csiididu dByti v»«ikm): "Yüce Allah, gökleri ve yerleri yaratmadan elli bin yl önce

mahlûkatn kaderlerini takdir etmitir. Ar' da su üzerinde idi" buyurduunu

nakletmitir .

1

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Hibbân, Ebu'-eyh, el-Azame’de. Hâkim ve

bn Merdûye, Bureyde'nin öyle dediini bildirin Bir topluluk Resûlullah'n

Mdiatm aleyhi «aibn) yanna girip: "Resûlullah'a (nhOahu aleyhi »esHiem) selam verip din

konusunda bilgi edinmek ve bu iin (yaratln) balangcnn nasl olduunu

örenmek için geldik" dediler. Hz. Peygamber (uiiaiiahu aleyhi «seiien):
"
Hereyden

önce Allah vard ve Ar' suda idi. Her eyi Zikir'de (Levh-i mahfuz'da) yazd,

sonra yedi kat göü yaratt" buyurdu. Bu srada bir kii gelip bana: “Deven

kaçt” deyince, devemi yakalamak üzere çktm, baktmda adeta seraba

kanm gibiydi. Allah'a yemin ederim, devemin kaybolup gitmesini ve

yerimden kalkmam olmay çok arzu ederdim .

2

Abdurrezzâk Musannefte, Firyâbî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim,

Ebu'-eyh, Hâkim ve Beyhakî, el-Esmâ ve's-Sifa?ta bildirin bn Abbâs'a:

"Ar’ su üzerinde iken ..."3 buyruundaki suyun nerede olduu sorulunca:

“Rüzgann üzerindeydi” cevabn verdi .

4

1

Müslim (2653), Tirmizî (2156) ve Beyhakî (798).
2 bn Cerîr (12/332), bn Hibbân (6140, mrân b. Husayn'n hadisi olarak), Ebu'-evh

(210, 213) ve Hâkim (2/341). bn Hibbârîm muhakkiki, hadisin senedinin Sahih 'in artna
göre sahih olduunu söyledi.

3 Hûd Sur. 7

4 Abdurrezzâk (9089), Tefsir (1/302), bn Cerîr (12/333), bn Ebî Hâtim (6/2005), Ebu’-

eyh (212), Hâkim (2/341 "sahih”) ve Beyhakî (802).
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bn Cerîr’in Mücâhid'den bildirdiine göre Yüce Allah'n Ar', hiçbir eyi

yaratmadan önce suyun üzerindeydi .

1

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Rabî b. Enes der ki: "Yüce

Allah'n Ar' suyun üzerindeydi. Gökleri ve yerleri yaratt zaman bu suyu

ikiye bölüp yansn Ar'n altna koydu. Bu, el-Bahru'l-Mescûr'dur. Sûr'a

üflenmeden önce ondan bir damla bile damlamaz. Sûr'a üflenince ondaki su

saanak halinde inecek ve bütün bedenler tekrar bitecektir. Dier yansn ise

yerin en alt tabakasnn altna koymutur."2

Dâvud b. el-Muhabber Kitâbu'l-Akl’da, bn Cerir, bn Ebî Hâtim, Hâkim

Tarih’te ve bn Merdûye, bn Ömer'den bildirin Hz. Peygamber Msiiaiu «M»

matem) "Hanginizin daha güzel ii ileyeceini ortaya koymak için, gökleri ve

yeri alt günde yaratan O’dur..."3
âyetini okuyunca: "Ey Allah'n Resûlü!

Bunun mânâs nedir?” diye sordum. Resûlullah (nMte aleyhi ntdhm): "Hanginizin

akl daha güzel, Allah'n haram kld eylerden daha çok çekinen, Allah'a daha

çok itaat eden olduunu ortaya çkarmak için yaratan O’dur, mânâsndadr"

cevabn verdi .

4

bn Cerîriin bn Cüreyc'den bildirdiine göre "Hanginizin daha güzel ii

ileyeceini ortaya koymak için, gökleri ve yeri alt günde yaratan

O’dur..."5 buyruuyla hem insanlar, hem cinler kastedilmektedir.

6

Hhi'in Katâde'den bildirdiine göre "Hanginizin daha güzel ii

ileyeceini ortaya koymak için, gökleri ve yeri alt günde yaratan

O’dur..."7 buyruuyla, kimin aklnn daha mükemmel olduunun bilinmesi

kastedilmitir.

8

1 bn Cerir (12/330).
2 bn Ebî Hâtim (6/2005 muhtasar olarak).

3 Hûd Sur. 7
4
Tahfîcu'l-Keâfla (2/145) geçtii üzere Dâvud b. el-Muhabber ve bn Merdûye, bn

Cerir (12/335), bn Ebi Hâtim (6/2006).

5 Hûd Sur. 7
6 bn Cerir (12/335).

7 Hûd Sur. 7
8 bn Ebî Hâtim (6/2006) "Daha güzel amel ileyen" lafzyla.
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bn Ebî Hâtim'in Süfyân'dan bildirdiine göre "Hanginizin daha güzel ii

ileyeceini ortaya koymak için, gökleri ve yeri alt günde yaratan

O'dur..."
1

buyruuyla, dünyada kimin daha zahid olduunun bilinmesi

kastedilmitir.

2

Ebu'-eyh'in Zâide'den bildirdiine göre Süleymân b. Mûsa, Hûd

Sûresinde geçen sözünü eklinde okumutur .

3

fik fji
vî fifi ^ Jl viid fi*

ÛU)I liüî idj *J^; JU-j fi* Uj>^^
^>> Jx iiiiM
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cfi i\ J* çjü && iLU

U jAKJ jlJ imJL* * ^-5 ^4"îj p-jj hiilljî ol^üUoil

^ jl 3^^ Vjj jJjj ol iljiu» <> J5Uij «ildi
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J» •'jr* 1 ^ * Js?i $ fi* fi^ fi L̂m

fis 01 4»l Oji & >sij fiofi jjJ.^
Sri 4S <j'j a pi^ jjîT uiî iilili pû i ^

i_^a*u pit J+î >
"And olsun ki, onlarn azabn sayl bir sûreye kadar

ertelesek, «Onu alkoyan nedir?» derler. Bilin ki, onlara

azab geldii gün, artk geri çevrilmez; alaya aldktan ey
onlan mahvedecektir. And olsun ki, insana nimetimizi

tattnr, sonra onu ondan çekip alrsak, o üphesiz umutsuz
bir nanköre döner. Bana gelen skntdan sonra, ona bir

nimet tattmrsak, «Musibetler bamdan gitti» der; dorusu

1

Hûd Sur. 7
1 bn Ebî Hatim (6/2006).

3 Hamza, Kisâ ve Halef de ayn ekilde okumutur. Dierleri ise (c ) harf ni

uzatmadan ve sakin olarak okumulardr. en-Ne/e (2/192) bakn.
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o, marp böbürlenen biridir. Bunlarn dnda, sabredip iyi

iler ileyen kimseler, ite onlara mafiret ve büyük ecir

vardr. Putperestlerin: «Ona bir hazine indirilmeli veya

yannda bir melek gelmeli deil miydi?» demelerinden

senin kalbin daralr ve belki de sana vahyolunann bir

ksmn terkedecek olursun. Sen ancak bir uyarcsn, Allah

her eye vekildir. Senin için: «Onu uydurdu» diyorlar, öyle

mi? De ki: «Öyleyse onun sûrelerine benzer uydurma on sûre

meydana getirin, iddianzda samimi iseniz, Allah'tan baka
çarabîleceklerinîzi de çarn.» Söylediinizi

yapamazlarsa, bilin ki o, ancak Allahn ilmiyle indirilmitir.

O'ndan baka tanr yoktur, artk müslümansnz deil mi?"
(I lûd Sur. 8-1 4)

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde der ki:

"nsanlarn hesap görme zaman yaklat, fakat onlar hala habersiz, haktan

yüz çeviriyorlar"’ âyeti nazil olduu zaman baz insanlar: “Kyamet saati

yaklat, günah ilemeyi braknz" dediler ve halkn az bir ksm günahlar terk

ettiler. Sonra iledikleri günahlara tekrar döndüklerinde, "Allah'n buyruu

gelecektir; acele gelmesini istemeyin, Allah, ortak kotuklar eylerden

münezzehtir, yücedir
" 3

âyeti nazil oldu. Bunun üzerine dalalet ehlinden

bazlar: “te Allah'n emri bu, nihayet geldi" deyip kötü amelleri braktlar.

Ama onlardan bir ksm yine çok geçmeden kötü ameller ilemeye döndüler

de bunun üzerine Allah, “And olsun ki, onlarn azabn sayl bir süreye

kadar ertelesek, «Onu alkoyan nedir?» derler. Bilin ki, onlara azab geldii

gün, artk geri çevrilmez; alaya aldklar ey onlar mahvedecektir"3 âyetini

indirdi.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve Hâkim'in bn

Abbâs’tan bildirdiine göre “5$3*£ iS Jj"
4 buyruundan kastedilen belli bir

zamandr. 5

1

Enbiya Sur. 1

1
Nah] Sur. 1

3 Hûd Sur. 8

4 Hûd Sur. 8

5 bn Cerîr (12/337), bn Ebî Hâtim (6/2007) ve Hâkim {2/341, 342, "sahih”).
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bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in Katâde'den bildirdiine göre "...Onu

alkoyan nedir?" derler..."’ buyruunda kastedilen kiiler münafklardr.

2

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bn Cüreyc’den bildirdiine göre "...Onu

alkoyan nedir?" derler..."
3 buyruundan, onlann azab yalanlamalar ve

azab olmadn iddia etmeleri kastedilmitir .

4

bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Cüreyc, "And olsun ki,

insana nimetimizi tattrr sonra onu ondan çekip alrsak, o üphesiz

umutsuz bir nanköre döner. Bana gelen skntdan sonra, ona bir nimet

tatt rrsak, «Musibetler bamdan gitti» der; dorusu o, marp böbürlenen

biridir. Bunlarn dnda, sabredip iyi iler ileyen kimseler, ite onlara

mafiret ve büyük ecir vardr. Putperestlerin: «Ona bir hazine indirilmeli

veya yannda bir melek gelmeli deil miydi?» demelerinden senin kalbin

daralr ve belki de sana vahyolunann bir ksmn terkedecek olursun. Sen

ancak bir uyarcsn, Allah her eye vekildir. Senin için: «Onu uydurdu»

diyorlar, öyle mi? De ki: «öyleyse onun surelerine benzer uydurma on sure

meydana getirin, iddianzda samimi iseniz, Allah'tan baka

çarabileceklerini de çarn.» Söylediinizi yapamazlarsa, bilin ki o,

ancak Allah'n ilmiyle indirilmitir. O'ndan baka tanr yoktur, artk

müslümansnz deil mi?"5 buyruunu açklarken öyle dedi: "Ey Âdemolu!

Yüce Allah'n sana verdii bolluk, emniyet ve afiyet içinde yaarken buna

kar nankör olursun. Bu nimetleri ehvetlerine uymaktan alkoymak için

senden çekilip alnd zaman ise Allah'n rahmetinden ümidini kesersin. Bu

durum, kafirin ve münafn halidir. "Bana gelen skntdan sonra, ona bir

nimet tattrrsak, «Musibetler bamdan gitti» der"
6 buyruundan Allan

hakknda aldanmak ve O'na kar cüretkâr olmak kastedilmitir. Allah,

maranlan, kendisine verilenle böbürlenip Allah'a ükretmeyenleri sevmez.

Sadece musibet annda sabredenler, kendilerine nimet verildiinde alin

amel ileyenlerin günahlar balanr ve cennetle ödüllendirilirler. "Sana

1 Hûd Sur. 8
2 bn Ebî Hâtim (6/2007).

3 Hûd Sur. 8

4 bn Ebî Hâtim (6/2007).

5 Hûd Sur. 9, 10, 11, 12,13,14
6 Hûd Sur. 10
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vahyolunann bir ksmn terkedecek olursun. Sen ancak bir uyarcsn,

Allah her eye vekildir. Senin için: «Onu uydurdu» diyorlar, öyle mi? De ki:

"Öyleyse onun surelerine benzer uydurma on sure meydana getirin,

iddianzda samimi iseniz, Allah'tan baka çarabileceklerinizi de çarn"

1

buyruunda ise Yüce Allah: "Ey Muhammedi Sana emredilen eyi brakp

sebebiyle gönderildiin teblii terk mi edeceksin? Putpererstler: "Onun

yannda dünyalk göremiyoruz. Yannda da kendisiyle beraber uyarc bir

melek te yoktur" diyorlar. Sen sadece uyanasn. Sana emredileni tebli et.

Sen peygambersin. Onlar: "Onu kendisi uydurdu" diyorlar. Öyleyse

Kur'ân’daki sûreler gibi on sûre getirin ve bunlarn Kur'ân’daki sûreler gibi

olduuna ahitlik edecek on kii çann” de.” buyurmaktadr.
1

bn Cerîr ve Ebu’-eyh'in Mücâhid'den bildirdiine göre "...artk

müslümansnz deil mi?" 3 buyruundaki hitab, Resûlullah’n Maiiahu aleyhi veseM

ashâbnadr.4

Jjî &jj ii suJ h±&*
u V-» M^

ûjiü ’\j\S U JtU) Lfci

"Dünya hayatn ve güzelliklerini isteyenlere, orada

ilediklerinin karln tastamam veririz; onlar orada bir

eksiklie de uratlmazlar. te âhirette onlara ateten
baka bir ey yoktur. ledikleri eyler orada boa gitmitir.

Zaten yapmakta olduklar da batldr." (Hû<1 Sur. s, i6)

bn Cerîr, bn Ebî Hatim, Ebu'-eyh ve bn Merdûye'nin Enes’ten

bildirdiine göre "Dünya hayatn ve güzelliklerini isteyenlere, orada

1

HÛd Sur. 12, 13
2 bn Cerîr (12/340- 344).

3 Hûd Sur. 14

4 bn Cerîr (12/345).



36 %Hûd Sûresi g-

ilediklerinin karln tastamam veririz ..."

1

âyeti, Yahudi ve Hristiyanlar

hakknda inmitir.

1

bn Ebî Hâtim, Abdullah b. Ma'bed'in öyle dediini bildirin Bir adam Hz.

Ali'nin huzurunda kalkp: "Bize, "Dünya hayatn ve güzelliklerini

isteyenlere, orada islediklerinin karln tastamam veririz; onlar orada bir

eksiklie de uratlmazlar. te âhirette onlara ateten baka bir ey
yoktur. ledikleri eyler orada boa gitmitir. Zaten yapmakta olduklar da

batldr"3 âyetlerinin mânâsn söyler misin?” deyince, Hz. AJi: "Vay sana! Bu

âyetlerde, dünya maln isteyip âhireti istemeyenler kastedilmitir” karln
verdi .

1

Nehhâs’n Nâsih 'te bildirdiine göre bn Abbâs, "Dünya hayatn ve

güzelliklerini isteyenlere, orada ilediklerinin karln tastamam veririz;

onlar orada bir eksiklie de uratlmazlar”3 âyetini açklarken öyle dedi:

"Dünya hayatndaki mükâfat ve mal isteyenlerin, salih amellerine karlk,

ailesine, malna ve çocuklarna shhat ve afiyet verilir. Bu konuda bir eksiklie

uramazlar. Bu âyet, "Dünyay isteyene istediimiz kimseye dilediimiz

kadar hemen veririz. Sonra ona cehennemi hazrlarz; yerilmi ve kovulmu

olarak oraya girer
"6

âyetiyle neshedilmitir .

7

Ebu’-eyh, Südcfî’den ayn rivâyette bulunmutur.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs bu âyet hakknda

öyle demitir: "Dünyalk elde etmek için oruç tutan, namaz klan veya gece

ibadetine kalkan kii hakknda Yüce Allah: "Ona dünyalktan istediklerini

veririm, ama bu kiinin yapm olduu amelleri boa gider ve âhirette zarara

urayanlardan olur” buyurmutur.” 8

1 Hûd Sur. 15
1
îbn Cerîr (12/345).

3 Hûd Sur. 15, 16

1 bn Ebî Hâtim (6/2010).

5 Hûd Sur. 15

6
srâ Sur. 18

7 Nehhâs (sh. 531).

8 bn Cerîr (12/347) ve bn Ebî Hâtim (6/2010. 2011, 2013).
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bn Ebî eybe, Hennâd ve bn Ebî Hâtim'in Saîd b. Cübeyr’den bildirdiine

göre “Dünya hayatn ve güzelliklerini isteyenlere, orada ilediklerinin

karln tastamam veririz; onlar orada bir eksiklie de uratlmazlar"

1

âyetinde, dünyalk için amel yapan ve Allah'n nzasn gözetmeyen kii

kastedilmitir.
1

bn Ebî Hâtim'in Dahhâk'tan bildirdiine göre bu âyet, irk ehli hakknda

inmitir.3

bn Cerîr ve Ebu'-eyh’in Mücâhid'den bildirdiine göre bu âyet, gösteri

yapanlar hakknda inmitir.4

Tirmizî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Beyhakî uabu'l-marida, Ebû

Hureyre'den, Resûlullah'n (sHlailahu aleyhi venUenO öyle buyurduunu nakleder:

"Kyamet günü hesaba çekilmek için ilk çarlacak kii. Kur ân ezberleyip

okuyan kiidir. Yüce Allah bu kiiye: «Peygamberime indirdiimi sana

öretmedim mi?» diye sorar, bu kii: «Evet örettin ey Rabbim» karln
verince, Yüce Allah: «Sana örettiimle nasl amel yaptn?» diye sorar. Bu kii:

«Ya Rabbi! Gece gündüz onu elimden brakmadm » cevabm verince. Yüce

Allah: «Yalan söyledin» buyurur. Melekler de: «Yalan söyledin» derler. Yüce

Allah: «Senin için: "Falan kii güzel okuyor" desinler diye Kur'ân okudun ve

böyle de denildi. Git, bugün yanmzda senin bir alacan yoktur» buyurur.

Sonra mal sahibi çarlr ve Yüce Allah: «Kulum! Sana nimetler vermedim mi,

sana bolluk vermedim mi?» diye sorar. Bu kii: «Evet ey Rabbim!» cevabn

verince, Yüce Allah: «Sana verdiimle ne yaptn?» diye sorar. Bu kii: «Ey

Rabbim! Akrabam gözetir, sadaka verir ve baka yerlere de nfakta

bulunurdum» cevabm verince, Yüce Allah: « Yalan söyledin. Sen bunlar,

senin için cömert denilmesi için yaptn ve böyle de denildi. Git, bugün

yanmzda senin bir alacan yoktur» buyurur. Sonra öldürülen kii çarlr ve

Yüce Allah: «Ey kulum! Neden öldürüldün?» diye sorar. Kul: «Ya Rabbi!

Senin için ve Senin yolunda öldürüldüm » cevabn verince, Yüce Allah: « Yalan

söyledin.» Melekler de: «Yalan söyledin» derler. Yüce Allah: «Senin için:

"Falan kii cesurdur" denilmesi için savattn ve böyle de denildi. Git, bugün

1 Hûd Sur. 15
1 bn Ebî eybe (13/519), Hennâd (856) ve bn Ebî Hatim (6/2010).

3
ibn Ebî Hâtim (6/201 \, uzun bir ekilde).

4 bn Cerîr (12/350).
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yanmzda senin bir alacan yoktur» buyurur." Sonra Hz. Peygamber (nlMlatu

eieyhi »e selleri): öyle buyurdu: "Kyamet günü cehennem ilk olarak bu üç kiiyle

tututurulacaktr." Bu hadis Muâviye’ye anlatlnca alayarak: "Hz.

Peygamber (saiiaMu aleyhi «sedam): doru söyledi" deyip: "Dünya hayatn ve

güzelliklerini isteyenlere, orada ilediklerinin karln tastamam veririz;

onlar orada bir eksiklie de uratlmazlar. te âhirette onlara ateten

baka bir ey yoktur. ledikleri eyler orada boa gitmitir. Zaten

yapmakta olduklar da batldr”1 âyetlerini okudu .

2

Beyhakî uabu'l-man'dz Enes b. Mâlik'ten, Resûlullah’n (»lallahu aleyhi veselbn)

öyle buyurduunu nakleder. "Kyamet günü ümmetim üç frkaya ayrlr. Bir

frka Allah'a ihlâsla ibadet edenler, biri Allah'a gösteri olsun diye ibadet

edenler ve üçüncüsü dünyalk elde etmek için Allah'a ibadet edenler. Yüce Allah

dünyalk için ibadet edene: «zzetim ve Celâlim için söyle! Bana hangi amaçla

ibadet ettin?» diye sorunca, bu kii: «Dünyalk elde etmek için ibadet ettim»

cevabm verir. Bunun üzerine Yüce Allah: «üphe yoktur ki topladn

dünyalk sana fayda vermeyecek ve malna geri dönemeyeceksin. Bunu atee

götürünüz» buyurup
,
gösteri için ibadet edene: «zzetim ve Celâlim için söyle!

Bana hangi amaçla ibadet ettin?» diye sorar. Bu kii: «Gösteri için ibadet

ettim » cevabm verince, Yüce Allah : «Gösteri için yaptn ibadetlerinin hiç

biri kabul edilmemitir ve bu ibadetlerin sana birfaydas olmayacaktr. Bunu da

atee götürünüz » buyurup ihlâsla ibadet edene: «zzetim ve Celâlim için söyle!

Bana hangi amaçla ibadet ettin?» diye sorunca, bu kii: «zetin ve Celâlin için

yemin ederim ki sen neden ibadet ettiimi benden daha iyi bilirsin. Ben sadece

Senin için ve rzam kazanmak için ibadet ettim» cevabm verir. Bunun üzerine

Yüce Allah: «Kulum doru söyledi. Bunu cennete götürünüz» buyurur."3

Beyhakî uabu'l-man’da, Adiy b. Hâtim'den, Resûlullah'n IwIWbHu eM* ««ilen)

öyle buyurduunu nakleder: "Kyamet günü bir grup insan cennete

götürülürler ve bunlar cennete yaklap, kokusunu koklayarak
,
yüce Allah' i

cennetlikler için hazrlad köklere baknca: «Ey Rabbimiz! Cenetliklete

verecein bu mükâfatlan göstermeden önce bizi cehenneme atsaydn bizim için

1

Hud Sur. 15, 16
2

Tirmizî (2382), bn Cerîr (12/350, 352) vc Beyhakî (6805). Sahih hadistir (bak: Elbânî,

Sahih Sünen et-Tirmizi, 1942). Hadisin asl Müslim'de (1905) mevcuttur.

J Beyhakî (6808).
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cehennem azab daha kolay olurdu» derler. Yüce Allah: «te, ben de size bu

zdrab çektirmek istedim. Çünkü siz (dünyada iken) yalnz kaldnz zaman

benimle mübareze eder, her türlü kötülükleri ilerdiniz. nsanlar arasna

girdiiniz vakit ise onlara kar riyakârlk eder, adeta derin bir sayg içinde

görünürdünüz. nsanlardan korkar utanrken, benden korkmaz, utanmazdnz.

Onlara sayg beslerken, bana kar saygsz davranrdnz. Srf gösteri

olaraktan baz eyleri terkederdiniz, fakat bana kar terketmezdiniz. te bütün

bu sebeplerden ötürü, ben de bugün sizi mahrum ettiim (ve size göstermi

olduum) bu nimetler karsnda sizi en ac bir ekilde azaplandnnm.»"'

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr, “Dünya hayatn ve

güzelliklerini isteyenlere, orada ilediklerinin karln tastamam veririz;

onlar orada bir eksiklie de uratlmazlar"2
âyetini açklarken öyle dedi:

“Yaptklar salih amellerin karl kendilerine dünyada verilir ve âhirette bu

amellerden faydalanamazlar. Bu âyet, Rûm Sûresindeki, "nsanlarn mallar

çinde artsn diye verdiiniz her hangi bir faiz Allah katnda artmaz; fakat,

Allah'n rzasn dileyerek verdiiniz herhangi bir sadaka (zekat) böyle

deildir. te onlar sevablarn kat kat artranlardr" 3 âyeti gibidir."

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katâde, “Dünya hayatn ve güzelliklerini

isteyenlere, orada ilediklerinin karln tastamam veririz; onlar orada bir

eksiklie de uratlmazlar"

4

âyetini açklarken öyle dedi: “Derdi, tela,

istei, niyeti ve haceti dünya olan kiiye yüce Allah yaptklarnn mükâfatn

dünyada verir ve bu kii âhirete sevapsz olarak gider. Mümin ise yapt
güzel amellerin mükâfatn hem dünyada alr, hem de âhirette karln
görür ve bu konuda madur edilmez."

Ebu'-eyh, Mücâhid’in, “Dünya hayatn ve güzelliklerini isteyenlere,

orada ilediklerinin karln tastamam veririz; onlar orada bir eksiklie

de uratlmazlar** âyetini açklarken öyle dediini bildirir: “Dünyada Allah

için deil de dünyalk elde etmek için amel yapana, yüce Allah dünyadayken

1

Beyhaki (6809).
2 Hûd Sur. 15

3 Rûm Sur. 39
4 Hûd Sur. 15

5 Hûd Sur. 15



40 RHûd Sûresi&
amelinin mükâfatn verir, ilediklerinin karlnn tam verilmesinden kast

yaptklannm mükâfatn eksiksiz olarak dünyadayken almalandr.”

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Meymûn b. Mihrân der ki: “Allah katndaki

deerini örenmek isteyen amellerine baksn. Ne olursa olsun bu kii ameline

kavuacaktr. Salih amel yapan her mümin ve kafire yüce Allah mutlaka

amelinin karln verir. Mümine amelinin karln hem dünyada, hem

âhirette diledii gibi verir. Kafire ise amelinin karln dünyada verir."

Merymûn b. Mihrân böyle dedikten sonra: "Dünya hayatn ve güzelliklerini

isteyenlere, orada ilediklerinin karln tastamam veririz; onlar orada bir

eksiklie de uratlmazlar''

1

âyetini okudu.

Ebu’-eyh'in Hasan( Basri)'den bildirdiine göre âyette geçen “^yU"

kelimesi, güzel eyler mânâsndadr.

Ebu'-eyh, bn Cüreyc'in, "Dünya hayatn ve güzelliklerini isteyenlere,

orada ilediklerinin karln tastamam veririz; onlar orada bir eksiklie

de uratlmazlar*1
âyetini açklarken öyle dediini bildirin "Dünyadayken

kendileri için her güzel eyi (dünyal) hemen veririz ve bu konuda onlar

madur etmeyiz. Çünkü onlar salih amelleri sadece dünya için yapmlard.”

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in Mücâhid'den bildirdiine göre

"lediklerinin karln tastamam veririz; onlar orada bir eksiklie de

uratlmazlar"3 âyetinden kastedilen amelî kabul edilmeyenlerin

yaptklarnn karlnn dünyadayken hemen verilmesidir .

4

Ebu'-eyh’in Süddî’den bildirdiine göre "ledikleri eyler orada boa
gitmitir. Zaten yapmakta olduklar da batldr"3 âyetinden kastedilen,

yaptklan haytrlann boa gitmesi, âhirete kabul edilmemesi ve yaptklarna

karlk sevap almamalandr.

1

Hûd Sur. 15
2 Hûd Sur. 15

3 Hûd Sur. 15

4 bn Cerir (12/348) ve bn Ebî HâtLm 86/2011).

5 Hûd Sur. 16
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bn Ebî Hâtim'in Ebû Mâlik'ten bildirdiine göre âyette geçen

kelimesi boa gitmesi mânâsndadr.2

Ebû Ubeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Ubey b. Ka’b, bu âyeti

"üjUm LS eklinde okumutur.

UUJ^ ui&^yKi »lî ;>J # & %>
il; bU j&U ^ ^ ^33

S * f~

^ 3^ <SA> öf ^1 *4 tîy i/

"Rabbinden apaçk bir delil üzerinde bulunup da onu yine

kendinden bir ahid takib eden, daha önce Musa'nn bir

önder ve rahmet olan kitab (ile tasdik edilmi) bulunan

kimse (gibi). te bunlar ona iman ederler. Artk bu
gruplardan kim onu tanmazsa bilsin ki ona vaadedilen yer

atetir. O halde bundan asla üphen olmasn. Çünkü o,

Rabbinden gelen haktr. Fakat insanlarn çou iman
etmezler." (i IûJ Sur. 1 7)

bn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve Ebû Nuaym el-Ma'rife*de, Ali b. EbîTâlib:

"Kurey'ten, hakknda Kur'ân'dan bir ey inmeyen kimse yoktur” deyince bir

kii: “Senin hakknda ne nazil oldu?” diye sordu. Hz. Ali: “Hûd Sûresini

okumuyor musun? “Rabbinden apaçk bir delil üzerinde bulunup da onu

yine kendinden bir ahid takib eden ..."3 âyetindeki delile dayanan

kimseden kast, Resûlullah (»laiiahu aleyhi vesellem); kendinden olan ahitten

kastedilen kii ise benim" cevabn verdi.

^

’ Hûd Sur. 16
3 bn Ebî Hâtim (6/2012).

3 Hûd Sur. 17
* bn Ebî Hâtim (6/2014, 2015) ve Ebû Nuaym 1/105 (346).
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bn Merdûye ve bn Asâkir'in bildirdiine göre Hz. Ali: “Rabbinden apaçk

bir delil üzere bulunan kii, Resûlullah («allallatu aleyhi veM»em); kendisinden olan ahit

ise benim" demitir.'

bn Merdûye, baka bir kanalla Hz. Ali'den Resûlullah'n («aiaUshj aleyhi ««eller):

“Rabbinden apaçk bir delil üzere bulunan kii benim, kendisinden olan ahit ise

Ali'dir

"

buyurduunu nakleder.

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Ebu’l-Âliye, “Rabbinden apaçk bir delil

üzerinde bulunup ..."
3
âyetinde kastedilenin Hz. Peygamber (ssffaiiahu aleyhi reselim)

olduunu söylemitir.

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre brahim, “Rabbinden apaçk bir delil

üzerinde bulunup ...”3 âyetinde kastedilenin H2. Peygamber (uilailahu aleyhi «saiitm)

olduunu söylemitir.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî el-Evsaftz ve Ebu'-eyh,

Muhammed b. Ali b. Ebî Tâlib’in öyle dediini bildirin Babama: “nsanlar,

“Rabbinden apaçk bir delil üzerinde bulunup da onu yine kendinden bir

ahid takib eden"4
âyetindeki takip eden ahidin sen olduunu söylüyorlar"

dediimde, babam: “Keke ben olsaydm. ahitten kastedilen Hz.

Muhammed’in (sB*aiiahuBie>h»ESEiiem) dilidir" karln verdi.

5

Ebu'-eyh’in Muhammed b. Ali b. el-Hanefiyye’den bildirdiine göre

Rabbinden apaçk bir delil üzere bulunan kii Resûlullah («aMMu aleyh ««ellen),

kendisinden olan ahit ise dilidir.

Ebu'-eyh, bn Ebî Necîh vastasyla Mücâhid'den bildirin “Rabbinden

apaçk bir delil üzerinde bulunup da onu yine kendinden bir ahid takib

eden ..." âyetinde, delil üzerinde olan Hz. Muhammed’dir. Haan, âyette

1

bn Aslkir (42/360).

J Hûd Sur. 17

3 Hûd Sur. 17

4 Hûd Sur. 17

5 bn Cerîr /1 2/354), bn Ebî Hâtim (6/2014) ve Taberânî (6828). Heysemî Mecmuu z-

Zeuâid'de (7/37) der ki: "Kavilerden Huleyd b. Da'lec metruktür."
6 Hud Sur. 17
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geçen ahidin dil olduunu söylemitir. krime'nin bn Abbâs'tan bildirdiine

göre ise ahit Cibril’dir. Sald b. Cübeyr de ayn görütedir.

Ebu'-eyh bildirdiine göre Atâ, âyette geçen ahitten kastedilenin dil

olduunu, Cibril olduunun da söylendiini bildirir.

bn Cerir, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve bn Merdûye’nin

deiik kanallarla bn Abbâs’tan bildirdiine göre âyette geçen deli! üzerinde

olan kiiden kastedilen Hz. Muhammed’dir. ahit ise Cibril’dir. Cibril, Yüce

Allah’n Hz. Muhammed’e indirdii kitab okuyan ahittir. Hz. Muhammed’e

Kur’ân' kendi diliyle okuduu gibi Hz. Musa’ya da kendi lisanyla Tevrat’

okumutu .

1

Saîd b. Mansûr, bnu'l-Münzir, Taberânî, Ebu'-eyh ve bn Merdûye, Saîd

b. Cübeyr vastasyla, Ebû Mûsa el-E’ari’den Resûlullah'n [safanatm aisyti YEseiiam)

öyle buyurduunu nakleden "Yahudi olsun Hristiyan olsun bu ümmetten

benim gönderildiimi duyduu halde iman etmeyen herkes cehenneme girer."

Saîd der ki: “Bu hadisi duyunca, Resûlullah'n (»yiahu aieys, «teiiem) söyledii her

eyin Allah’n Kitab’nda mevcut olduunu düündüm ve baktmda:

“...Artk bu gruplardan kim onu tanmazsa bilsin ki ona vaadedilen yer

atetir..."
2
âyetini gördüm.”3

bn Cerir, bn Ebî Hâtim ve Hâkim Saîd b. Cübeyr vastasyla bn Abbâs'tan

bildirin Hz. Peygamber (seiiaiiahu eie r
h vtsellem); "Yahudi olsun Hristiyan olsun bu

ümmetten benim gönderildiimi duyduu halde iman etmeyen herkes

cehenneme girer" buyruunu duyunca, bu hadisi dorulayan âyet hangisidir?

diye düündüm. Allah'n Resulünden duyupta bu sözü dorulayan bir âyetin

olmadn az gördüm. Sonunda bu sözünü tasdik eden “...Artk bu

1

bn Cerir (12/359, buna benzer bir rivayet, bn Ebî Hâtim (6/2014) ve Ebu'-eyh

(499, muhtasar).
2
Hûd Sur. 17

3 Saîd b. Mansûr Tefsir (1084). Heysemî Mecmuu'z-Zcvâid 'de (8/261, 262) geçtii üzere

Taberânî. Saîd b. Mansûr'un muhakkiki hadisin senedinin ve ravilerinin güvenilir, ama
Saîd b. Cübeyr ve Ebû Mûsa arasnda kopukluk olmas sebebiyle hadisin zayf olduunu

söylemitir. Hadis, Müslim'de Ebû Hureyre'den nakledilmesi sebebiyle sahîhun

liayrihidir.
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gruplardan kim onu tanmazsa bilsin ki ona vaadedilen yer atetir...*
1

âyetini gördüm. Âyette geçen gruplardan kast bütün milletlerdir.

2

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr der ki: "Allah'n

Resulünden duyduum her hadisi tasdik eden bir âyetin olduunu gördüm.’’*

bn Merdûye’nin Ebu Hureyre’den bildirdiine göre Hz. Peygamber (ullrfUu

aleyhi vesellem): öyle buyurdu: "Muhammed'in can kudret elinde olana yemin

ederim ki, Yahudi olsun, Hristiyan olsun bu ümmetten benim gönderildiimi

duyduu halde iman etmeden ölen herkes cehennem ehlinden olur."
4

J+ 4I ai Sri J* jjJî’ 5*iî MiiSn

"Kim Allah'a kar yalan uydurandan daha zalim olabilir?

Onlar (kyamet gününde) Rablerine arz edilecekler, ahitler

de: «te bunlar Rablerine kar yalan söyleyenlerdir»,

diyecekler. Bilin ki, Allah'n lâneti zalimlerin üzerinedir!"

(Hûd Sur. 18)

bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in bn Cüreyc'den bildirdiine göre “Kim Allah'a

kar yalan uydurandan daha zalim olabilir? Onlar (kyamet gününde)

Rablerine arz edilecekler, ahitler de: te bunlar Rablerine kar yalan

söyleyenlerdir, diyecekler. Bilin ki, Allah'n lâneti zalimlerin üzerinedir!"

âyetinde geçen iftira edenlerden kastedilen kafir ve münafklardr. Bunlar

Rablerine arzedilip amellerinden hesaba çekileceklerdir. Dünyadayken

amellerini yazan ahitler ise, bu kiilerin Rablerine kar yalan söylediklerine

ahitlik edecektir.

5

1

Hûd Sur. 17
2 bn Cerîr (12/364) ve bn Ebî Hatim (6/2015) ve Hâkim (2/342 "sahth").

3 bn Ebî Hatim (6/2015).

4 Müslim (153).

5 bn Cerîr (12/366- 368).



Âyet* 18 45

bn Cerîr'in Mücâhid’den bildirdiine göre âyette geçen ahitlerden

kastedilen meleklerdir.'

Ebu'-eyh, Katâde'nin: “ahitler meleklerdir. nsanlarn amellerine

ahitlik edeceklerdir" dediini bildirir.

bnu'l-Mübârek, bn Ebî eybe, Buhârî, Müslim, Nesâî, bn Mâce, bn Cerir,

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve Beyhakî el-Esmâ ve's-Sfafta,

bn Ömer'den Resûlullah’n (ssiiaiiahu aleyhi vessilem) öyle buyurduunu nakleder:

"Kyamet günü Allah mümini kendine o kadar yaklatrr ki, üzerine örtüsünü

indirir ve srlarn bakalarndan gizler. Sonra ona bütün günahlarn ikrar

ettirip: «Falan günah ilediini biliyor musun?» diye sorar. Kul: «Evet ey

Rabbim, biliyorum» cevabn verir. Böylece bütün günahlarm tek tek ikrar eder

ve sonunda helak olacan zanneder. Yüce Allah ona: «Ben, bu günahlarn

dünyadayken gizlemitim. Bu gün de bu günahlar balyorum» buyurup

kendisine sevaplarnn yazl olduu defteri verir. Kafirler ve münafklar

hakknda ise ahitler, «unlar Rablerine kar yalan söyleyenlerdir. Haberiniz

olsun. Allah'n lanetizâlimlerin üzerinedir» derler. "
J

Taberânî ve Ebu'-eyh, baka bir kanalla bn Ömer'den Resûlullah'n

(seliellehu aleyhi vaalksr) öyle buyurduunu nakleder: "Yüce Allah kyamet günü

mümini huzuruna getirir ve: «Oku» buyurarak, tek tek bütün günahlarn

kendisine gösterip: «Bunu biliyor musun, bunu biliyor musun?» diye sorar.

Kul: «Evet, evet» deyip sana soluna baknca, Yüce Allah: «Ey kulum endie

etme. Sen bütün yaratklarma kar benim örtüm altndasn. Benimle senin

aranda günahlarm görebilecek kimse yoktur. Git, bir sebeple, bana kar
ilediin bütün günahlar baladm» buyurur. Kul: «Ya Rabbi! Buna sebep

nedir?» diye sorunca, Yüce Allah: «Sen, Benden bakasndan aff istemeyince,

bütün günahlarn benim için önemsiz oldu» buyurur. Kafir ise günahlarn

insanlarn ortasnda okur. «unlar Rablerine kar yalan söyleyenlerdir.

Haberiniz olsun. Allah'n laneti zâlimlerin üzerinedir» 3 âyeti buna iaret

1 bn Cerir (12/367).
2
bnu'l-Mübârek (166), bn Ebî eybe (13/189, 190), Buhâri (4685), Müslim (2768),

Nesâî, S. el-Kübrâ (11242), bn Mâce (183), bn Cerir 85/145, 12/368), bn Ebî Hatim

(6/2016) ve Beyhakî (472).

3 Hûd Sur. 18
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etmektedir."'

ibn Cerîr ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Katâde der ki: "Bizlere,

kyamet günü rezil olacaklann, rezil olduunun bütün mahlûkat tarafndan

bilinecei anlatlrd .”

2

bn Ebî Hâtim’in, Ebû Bekr b. Muhammed b. Amr b. Hazm'dan bildirdiine

göre Hz. Peygamber (saitaiiBhu aleyhi veseiiem) Amr b. Hazm' Yemen’e gönderdii

zaman, kendisine verdii mektuba: Allah, zulümden holanmam ve

zulmedilmesini yasaklamtr. "Haberiniz olsun. Allah'n laneti zâlimlerin

üzerinedir" 3 diye yazmt ."1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Meymûn b. Mihrân: "Kii namaz

klarken, kraatinde kendine lanet eder” deyip. "unlar Rablerine kar yalan

söyleyenlerdir. Haberiniz olsun. Allah'n laneti zâlimlerin üzerinedir" 5

âyetini okudu .

6

"Bunlar Allah'n yolundan alkorlar ve o yolu eriltmee
çalrlar; ite onlar âhireti inkar edenlerdir." (Hûd Sur. 19)

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in Süddî'den bildirdiine göre "Bunlar

Allah’n yolundan alkorlar ve o yolu eriltmee çalrlar; ite onlar âhireti

inkar edenlerdir
" 7 âyetindeki Allah'n yolundan kastedilen Hz.

Muhammed’dir. Kurey, insanlan ondan uzaklatryorlard .

8

1

Heysem! Mecmau'z-Zevâid'de (7/37) geçtii üzere Taberânî. Heysem!, ravilerdcn

Kasm b. Behrâm'n zayf olduunu söylemitir.
2 bn Cerîr /1 2/369).

3 Hûd Sur. 18

4 bn Ebî Hâtim (6/2017).

5 llûd Sur. 18

6 bn Ebî Hâtim (6/2017).

7 Hûd Sur. 19

8 bn Ebî Hâtim (6/2017).
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bn Ebî Hâtim'in Ebû Mâlik’ten bildirdiine göre âyette geçen eriltmeye

çalmak ifadesinden kastedilen, Mekke'de slam dininden baka bir dinin

olmasn arzulamalardr.

1

y/l
'o* üj* & 06 Uj ^ (J

iA Uj ö i u ojüü ^ OpülI

"Onlar yeryüzünde (Allah') âciz brakacak deillerdir;

onlann Allah'tan baka (yardm isteyecekleri) dostlan da

yoktur. Onlann azab kat kat olacaktr, çünkü onlar

(gerçekleri) ne görebiliyorlar, ne de kulak veriyorlard."

(I iûd Sur. 20)

bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Yüce Allah,

mürikler ile taatinin arasna hem dünyada, hem de âhirette perde

koyduunu haber vermektedir. Dünyada perde koymutur; zira Allah "Çünkü

onlar (gerçekleri) ne görebiliyorlar, ne de kulak veriyorlard" demektedir.

itemedikleri eyden kast, Allah’a itaat edememeleridir. Görememeleri

ifadesi de onlann âhirette de hakk görmeye güç yetiremeyecekleri

anlamndadr. Bu konuda yüce Allah, "...fakat güç getiremezler. Gözleri

horluktan aa dümü bir halde kendilerini zillet bürür. Halbuki onlar,

sapasalam iken de secdeye davet ediliyorlard (fakat yine secde

etmiyorlard)"2 buyurmaktadr.
3

Abdurrezzâk, ibn Cerirve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katâde, "Çünkü

onlar (gerçekleri) ne görebiliyorlar, ne de kulak veriyorlard" buyruunu

açklarken: "Artk herhangi bir hayr dinleyemezler ki ondan yararlanabilsinler

ve yine herhangi bir hayr göremezler ki onu kazanmaya çalsnlar" dedi .

4

Zjjsk jîVST U jj.j jjjl iljj

"te onlar kendilerini ziyana urattlar. Uydurmakta

1 bn tbî Hatim (6/2U1H)

2
Kalem Sur. 42, 43

3 bn Cerîr (12/371).

A
Abdurrezzâk (1/304) ve bn Cerîr 812/371).
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olduktan eyler de kendilerinden kaybolup gitti/'

(Hûd Sur. 2l)

îbn Ebî Hâtim'in Süddî'den bildirdiine göre âyette geçen "Kendilerini

ziyana urattlar" buyruundan kastedilen, kendi kendilerini aldatmalandr.'

Lt kiiJjî jJL-Pj i ^JJl ^1

“nanp da güzel iler yapan ve Rablerine gönülden boyun
eenlere gelince, ite onlar cennet ehlidir. Onlar orada

ebedî kalrlar." (Hûd Sur. 23)

bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in bn Abbâs'tan bildirdiine göre

âyette geçen "iyi-tj" kelimesi korkmak mânâsndadr.

2

bn Cerîr, bn Abbâs'n, yönelmek mânâsndadr, dediini bildirir.

3

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve Ebu'-eyh’in Katâde’den bildirdiine göre

V kelimesi, huû ve tevazu mânâsndadr .

4

bn Cerîr ve Ebu'-eyh’in Mücâhid’den bildirdiine göre kelimesi,

mutmain olmak mânâsndadr.

5

Skii ji ^vUlj Jrtdli psij «irtfr Ji.

“Bu ki zümrenin (müminlerle kâfirlerin) durumu, kör ve

sar ile gören ve iiten kimseler gibidir. Bunlarn hali hiç

eit olur mu? Hâla ibret almyor musunuz?" (Hûd sur . 24)

1

îbn Ebî Hatim (6/2019).

2 bn Cerîr (12/374) ve b Ebî Hâlim (6/2019).

3 bn Cerîr (12/374).

4
Abdurrezzâk (1/304) ve bn Cerîr (12/375).

5 bn Cerîr (12/375).
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bn Cerîr ve Ebu'-eyh’in br Abbâs'tan bildirdiine göre âyette geçen

kör ve sardan kastedilen kafir, gören ve iitenden ise mümin kastedilmitir .

1

SlJ j-4" ^ üî *
Irf Hj*

Üljj U *.ji ^ ij^îr ,^jj| VÜI jlii * jjî pi Olip jjiâe Jli

JJÎ Uj ^b lüilj! ^ Piâjl Sil lsâl illji Uj l&î Ijib Sil

JU uj ^tji pjî b Ji * (Jdiiî ji jjû J* \4±

l+i jtiîTj U^U^H |^jU ^ Ui-3 yjlîl j ,>• Îî!

ÜT üj 4 J> Slj î:>T ij Sru -dp (dâtT N
f
ji bj * û>jiir

(.
jj bj * 0^44^ 4>» (^'jî ^J (4p yy* (4-1 i>*T ^iJi

^ J
/ ^ J ^

j^kJ Jjîl Slj * üjj£;
Sbî üj

âl
<>? o*

ij>5 csM J>f Slj li- jjîî Slj CÂ\ jOpÎ Slj 411 &Tj*

•^JUkJi bj ^; t+JÂ j u* jOÂ â Ij£ â J
JA üj IjJLnJ Uj Uft OjSÜ ÖS çj> lj jîlî

*

Slj * ^j »L üj âl ^ UîJ JU * ^-î-iUül

jA üî -JjJ âl ül^ ü} £-ajî üî OAjî
üj

^AwaJ

ttj c^JrH 4^* ’r*\ ^1 J* *b^ fî
* ^y*r'l J

U-. Xy.

"Andolsun Biz, Nuh'u Kavmine göndermitik: «üphesiz ki

ben sizin için apaçk bir uyanaym. Allah'tan bakasna
ibadet etmeyin. Gerçekten ben sizin için aakl bir günün

azabndan korkuyorum» demiti. Bunun üzerine kavminden
kâfirlerin ileri gelenleri dediler ki: «Biz senin ancak

kendimiz gibi bir insan olduunu görüyoruz ve içimizden

1 bn Cerîr (12/376).
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ancak ayak takm kimselerin iin bandan, düünmeden
sana tâbi olduklarn görüyoruz. Sizin bize kar üstün bir

tarafnz da görmüyoruz. Hatta biz sizi yalanc sanyoruz.»

Dedi ki: «Ey kavmim! Bana haber verin. ayet ben
Rabbimden apaçk bir delil üzerinde isem ve O bana

katndan bir rahmet vermi, bunlar size gizli kalmsa; siz

onu istemediiniz halde, onu size zorla m kabul

ettireceiz? Ey kavmim! Buna kar sizden hiçbir mal
istemiyorum. Benini ecrimi vermek ancak Allah'a aittir. Ben
mü'minleri kovacak da deilim. Çünkü onlar Rabblerine

kavuacaklardr. Ne var ki ben sizi cahillik eden bir kavim
olarak görüyorum. Ey kavmim! Ben onlar kovarsam, Allah'a

kar bana kim yardm eder? Hiç düünmez misiniz? Ben
size: «Allah'n hâzineleri yanmdadr» demiyorum. Gayb da

bilmiyorum. Muhakkak ben bir meleim de demiyorum.
Bununla beraber gözlerinizin hor gördüü kimselere; «Allah

asla bir iyilik vermeyecektir» de demiyorum. Allah

nefislerinde olan en iyi bilendir. O takdirde ben üphesiz
zalimlerden olurum.» Dediler ki: «Ey Nûh! Bizimle gerçekten

mücadele ettin. Bizimle olan bu mücadeleni çok uzattn.

imdi eer doru söyleyenlerden isen, bizi kendisiyle tehdit

edip durduunu bize getir.» Dedi ki: «Dilerse onu size ancak
Allah getirir. Siz âciz brakabilecekler deilsiniz. Eer Allah

sizi saptrmak isterse, ben size öüt vermek istesem bile bu
öüdüm size fayda vermez. O, sizin Rabbinizdir ve nihayet

ancak O'na döndürüleceksiniz.» Yoksa: «Onu kendiliinden
uydurdu» mu? derler. De ki: «Eer ben onu kendim
uydurduysam günah bana aittir ve ben de sizin

kazanmakta olduunuz günahlardan uzam.»"
(Hud Sur. 25-35)

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre âyetle geçeri

“s\y is"' buyruu "Gördüümüz kadaryla" mânâsndadr.2

’ Hûd Sur. 27
2 bn Cerîr (12/381).
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Ebu'-eyh, Atâ’dan ayn rivâyette bulunmutur.

bn Cerîr ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre bn Cüreyc, "ayet ben

Rabbimden apaçk bir delil üzerinde isem ve O bana katndan bir rahmet

vermi buyruunun: “Ben bu delili, Allah'n emrini ve O'ndan baka ilah

olmadn bildim. Bana rahmet olarak slam', hidâyeti, iman, hükmü ve

peygamberlii verdi" mânâsnda olduunu söyledi.
2

bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katâde, "Onu size zorla m
kabul ettireceiz?" 3 buyruunu açklarken öyle dedi: "Vallahi, eer Allah'n

Peygamberinin gücü yetseydi kavmini zorlard, ama buna gücü yetmedi ve

onun böyle bir eye gücü yoktur."

4

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in

bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti, l^J j&li Urlîl î ^
eklinde okurdu.

6

bn Cerir'in Ebu'l-Âliye’den bildirdiine göre bu âyet Ubey'in kraatinde

" jyöji? I4J _>k" ûf LajÜoJbl" 7 eklindedir.
8

ibn Cerîr ve im'in bildirdiine göre Ubey b. Ka’b, bu âyeti, " ^
dybjlS t*î fi]} IJ3"

9

eklinde okumutur.’0

bn Cerîr, Mücâhid'in, âyette geçen kelimesinin sevap mânâsnda

olduunu söylediini bildirir.
11

1 Hûd Sur. 28
2 bn Cerîr (12/383).

3 Hûd Sur. 28
4 bn Cerîr (12/383).

5 Hûd Sur. 28
6
Saîd b. Mansûr Tefsir (1085), bn Cerîr (12/384) ve bn Ebî Hatim (6/2023). Bu kraat

ekli îzdr. Bahru'l-Muhît'e (5/217) bakn.
7 Hûd Sur. 28
8 bn Cerîr (12/383, 384).

9 Hûd Sur. 28
10 bn Cerîr (12/384).

” Hûd Sur. 29
’2 bn Cerîr (12/385).
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bn Cerîr ve Ebu'-eyh, bn Cüreyc'in, "...Ben mü'minleri kovacak da

deilim. Çünkü onlar Rabblerine kavuacaklardr"’ âyetini açklarken öyle

dediini bildirir: Onlar Hz. Nûh'a: "Ey Nûh! Eer sana uymamz istiyorsan

yanndakileri kov. Yoksa biz onlarla ayn konumda olmayz" dediler. Hz. Nûh,

onlara öyle karlk verdri: "Onlar Rablerine kavuacaklardr." Rablerinin

huzuruna vardklarnda onlara amellerini soracaktr” Ben sîzlere, hiçbir eyin

bitiremeyecei Yüce Allah'n hâzinelerinin bende olduunu söylemiyorum ki

size o hâzinelerden vermek karlnda bana uymanz istemi olaym. Gayb

bildiimi de söylemiyorum ki bu bilgim sebebiyle bana tâbi olmanz

isteyeyim. Gökyüzünden peygamberlik vazifesiyle gönderilen bir melek

olduumu da söylemiyorum. Ben sadece sizin gibi bir insanm ."3

bn Ebî Hâtim'in bn Zeyd'den bildirdiine göre "...Bununla beraber

gözlerinizin hor gördüü ..."3 buyruundan kast kâfirlerin, Hz. Nuh'un

yanndakilere hakaret etmeleridir.'’

Ebu’-eyh’in Süddî’den bildirdiine göre "...Allah asla bir iyilik

vermeyecektir de demiyorum..."5 buyruundaki iyilikten kast imandr.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in Mücâhid’den

bildirdiine göre âyette geçen kelimesi tartmak mânâsndadjr.

7

bn Cerîr ve Ebu'-eyh, bn Cüreyc'in, "imdi eer doru söyleyenlerden

isen, bizi kendisiyle tehdit edip durduunu bize getir
"8 buyruunu

açklarken: "Hz. Nûh'a kavmi bu sözü, azabn var olduunu yalanlamak

maksadyla söylemilerdir" dediini bildirir.

9

’ Hud Sur. 29
1 bn Cerîr (12/385. 387).

3 Hud Sur. 31

4 bn Ebî Hatun (6/2023).

5 Hûd Sur. 31

6 Hûd Sur. 32
7 bn Cerîr (12/388) ve bn Ebî Hatim 86/2024).

8
Hûd Sur. 32

9 bn Cerîr (12/388).
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Ibn Ebî Hâtim'in Katâde'den bildirdiine göre âyette geçen

kelimesi "amelim", kelimesi ise “sizin yaptklarnz” mânâsndadr. 3

çy Ji

Oi4^' V» di*Ji i>^

i 44 'Ai

"Nuh'a öyle vahyolundu: "Kavminden daha evvel iman
etmi olanlardan bakas asla iman etmeyecektir. O halde
ilediklerine tasalanma. Gözlerimizin önünde ve vahyimizle

gemiyi yap. Zulmedenler hakknda da Bana bir ey söyleme.

Çünkü onlar suda boulacaklardr." (1 lûd Sur. 36, 37)

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katâde, "Kavminden

daha evvel iman etmi olanlardan bakas asla iman etmeyecektir. O halde

ilediklerine tasalanma. Gözlerimizin önünde ve vahyimizle gemiyi

yap..."4 emri, Hz. Nuh’un kavmine beddua edip, "Rabbm! Yeryüzünde

kâfirlerden hiç kimseyi brakma"5 dedii zaman verilmitir.
6

Ahmed, Zühd'de, bnu’l-Münzir ve Ebu'-eyh, Hasan( Basri'nin) öyle

dediini bildirir: “Hz. Nûh, kendisine, "Kavminden daha evvel iman etmi

olanlardan bakas asla iman etmeyecektir
" 7

âyeti nazil olmadan kavmine

beddua etmemitir. Bu âyet nazil olunca onlarn iman etmesinden ümidini

kesmi ve kendilerine beddua etmitir."
8

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh, Muhammed b. Ka’b’n öyle dediini bildirir:

“Yüce Allah, erkeklerin sulbünden ve kadtnlann rahminden her mümin ve

1

Hûd Sur. 35
1
Hûd Sur. 35

3 bn Ebî Hâtim (6/2024).

4 Hûd Sur. 36, 37
5 Nûh Sur. 26
6 bn Ebî Hatun (6/2024).

7 Hûd Sur. 36
8 Ahmed (sh. 51).
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mümineyi kurtarnca: “Ey Nuh! «Kavminden daha evvel iman etmi

olanlardan bakas asla iman etmeyecektir»
1

buyurdu .’’

2

shâk b. Bir ve bn Asâkir, bn Abbâs’n öyle dediini bildirir: “Hz. Nûh'u

dövüyorlar, sonra öldüünü zannederek bir çula sanp evine atyorlard.

Sonra Hz. Nûh tekrar çkp onlar slam'a davet ediyordu. Kavminin iman

etmesinden ümidini kesince bir adam asasna dayanarak oluyla beraber

geldi ve oluna: “Ey oul! Sakn u ihtiyar seni aldatmasn” dedi. Çocuk:

“Babacm! Bana asan ver” dedi ve asay alp Hz. Nuh’a vurarak ban yard.

Bandan kanlar akan Hz. Nûh: “Ya Rabbi! Kullannn bana yaptn
görüyorsun. Eer kullanna ihtiyacn varsa onlara hidayet ver. Eer ihtiyacn

yoksa, hüküm verecein zamana kadar bana sabr ver. Sen hüküm verenlerin

en güzelisin” deyince, yüce Allah kendisine vahyederek kavminin iman

etmeyeceini bildirdi. Onlarn, ne erkeklerin sulbünden, ne de kadnlann

rahminden hiçbir müminin kalmadn haber verdi ve: “Ey Nûh! "Kavminden

daha evvel iman etmi olanlardan bakas asla iman etmeyecektir. O halde

ilediklerine tasalanma"* yani “Üzülme” ve “Gözlerimizin önünde ve

vahyimizle gemiyi yap ..."
4 buyurdu. Hz. Nûh: "Ey Rabbim! Gemi nedir?” diye

sorunca, Yüce Allah: “Tahtadan yaplm ve suda yüzen evdir. Bana isyan

edenleri suda boacam ve yeryüzünü onlardan temizleyeceim” buyurdu.

Hz. Nûh: “Ey Rabbim! Su nerede?” diye sorunca ise Yüce Allah: “Ben

istediimi yapmaya gücü yetenim” cevabn verdi .

5

bn CenVin bn Abbâs'tan bildirdiine göre âyette geçen, ÎÛ”e

kelimesi üzülme mânâsndadr.

7

ibn Cerir, bn Ebî Hatim ve Ebu’-eyh’in Mücâhid’den bildirdiine göre

âyette geçen “tfijr
8

kelimesi gemi, "iJ»y9 buyruu ise “sana

1

Hûd Sur. 36
J bn Ebî Hâtim (6/2024).

3 Hûd Sur. 36
4 Hûd Sur. 37
5 bn Asâkir (62/247, 248).

6
Hûd Sur. 36

7 bn Cerîr (12/391).

8
Hûd Sur. 37

5 Hûd Sur. 37
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emrettiimiz ekilde" mânâsndadr.

1

bn Ebî Hâtim, Ebu’-eyh ve Beyhakî el-Esmâ ve's-Sifât’ts bn Abbâs’tan

bildirdiine göre "Gözlerimizin önünde ve vahyimizle gemiyi yap ..."
1

buyruundan kastedilen, Hz. Nuh'un gemiyi Allah'n gözetimi altnda ve

vahyi ile yapmasdr .

3

Beyhakî, Süfyân b. Uyeyne'nin öyle dediini bildirir: “Yüce Allah’n,

Kitab'nda kendini vasfettii eylerde mana olduu gibi anlalmaldr. Hiç

kimse bunlar Arapça olsun, Farsça olsun (baka ekilde) tefsir (tevil)

edemez ."4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Hz. Nuh, gemiyi nasl

yapacan bilmiyordu. Yüce Allah kendisine gemiyi kuun göüs kafesi gibi

yapmasn vahyetti.”5

bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in bn Cüreyc’den bildirdiine göre " j %
l^iHb ^J”6

âyeti, “Onlann affedilmeleri için bana bir ey söyleme"

mânâsndadr. Çünkü yüce Allah, Hz. Nuh'un, kendilerine efaatçi

olmayacan daha önce takdir etmiti .
7

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Katâde’nin öyle dediini bildirir: “Yüce

Allah, Hz. Nuh'a gemiyi yapmasn emrettikten sonra, kendisine hiç kimse için

efaatçi olmamasn emretti ."8

O US

"Nuh gemiyi yapyor, kavmnden ileri gelenler ise, yanna

1 bn Cerîr (12/392) ve bn Ebî Hâtim (6/2026).
3
Hûd Sur. 37

3 bn Ebî Hâtim (6/2026) ve Beyhakî (682, buna benzer bir rivayet).

4 Beyhakî (683).

5 bn Ebî Hâtim (6/2025).
6
Hûd Sur. 37

7 bn Cerîr (6/393).

8 bn Ebî Hâtim (6/2026).
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her uradkça onunla alay ediyorlard. Dedi ki: Eer bizimle

alay ediyorsanz, iyi bilin ki siz nasl alay ediyorsanz, biz

de sizinle alay edeceiz!" (HûJ Sur. 38)

bn Cerîr, ibn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh, Hâkim ve bn Merdûye, Hz. Âie'den

Resûlullah'n (mmuhi si»** «senem) öyle buyurduunu nakleden "Hz. Nûh, kavrni

arasnda dokuz yüz elli yl kalp onlar Allah'a davet etti. Son zamanlarnda bir

aaç ekti ve bu aaç büyüyüp her tarafa kol sald. Sonra onu kesip gemi

yapmaya balad. Kavmi yanndan geçerken ne yaptn sorduklarnda Hz.

Nûh: «Gemi yapyorum » diyordu. Onlar da kendisiyle alay ediyor ve: «Karada

gemi mi yapyorsun? Bu nasl gidecek?» diyorlard. Hz. Nûh: «Nasl gittiini

bileceksiniz» karln veriyordu. Gemiyi bitirip tandrdan sular kaynamaya

balayarak yollardaki sular çoalnca, çocuunu çok seven bir kadn onun için

endielenip daa çkard. Dan üçte birine yetiip su oraya da gelince daa

trmanmaya devam edip zirvesine çkt. Su boynuna kadar gelince çocuunu

elleriyle havaya kaldrd ve sonunda su hem kadn, hem olunu alp götürdü.

Yüce Allah eer o topluluktan birine merhamet edecek olsayd bu çocuun

annesine merhamet ederdi.
1*

Ebu'-eyh ve bn Merdûye’nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre Hz.

Peygamber (uiioiiBhu sfeyf» ««ten): "Hz. Nuh'un gemisinin kanatlan, kanatlanl

altnda da kaplar vard' buyurdu.

bn Merdûye, Semure b. Cindüb'den Resûlullah’n MiafeSu melM öyle

buyurduunu nakleder: "Sam, Araplarn atas, Hâm, Habeîlerin atas YâJU

ise Rûmlann atasdr." (Semure der ki): Anlatldna göre geminin boyu üç

yüz zira’, eni elli zira’, yükseklii otuz zira’ (arn) idi ve kaps yan

tarafndayd.

bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn

Abbâs: "Hz. Nûh’un gemisinin boyu üç yüz zira', yükseklii ise otuz zira' idi”

demitir.

1

shâk b. Bir ve bn AsâkVin bn Abbâs’tan bildirdiine göre Hz. Nûh’a

gemiyi yapmas emredilince: "Ey Rabbim! Kereste nerede?” diye sordu. Yüce

1 bn Cerîr (12/394). bn Ebî Hâtim (6/2027) ve Hâkim (2/547. ‘sahih").

3 bn Ebî Hâtim (6/2025).
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Allah: "Aaç dik” buyurunca, Hz. Nûh yirmi yl Sâc denilen aacn dikimiyle

urap kavmini davet etmeyi brakt, kavmi de onunla alay etmeyi brakt.

Aaçlar yetiince, Yüce Allah, Hz. Nûh’a aaçlan kesmesini ve kurutmasn

emretti. Hz. Nûh: "Ya Rabbi! Bu evi (gemiyi) nasl yapacam?” diye sorunca,

Allah: "Onu üç ekle benzeterek yap. Ba horoz ba gibi olsun, teknesi

kuun göüs kafesi gibi olsun, kuyruu da horozun kuyruuna benzesin. Bu

gemiyi kat kat yap ve yan taraflarnda kaplan olsun. Ondan sonra demir

çivilerle bu kaplar kapat. Yüce Allah Cibril'i göndererek, ona gemiyi nasl

yapacan öretti. Kavmi kendisinin yanndan geçerken alay edip: "u deliyi

görüyor musunuz! Suda gidecei bir ev yapyor. Su nerede?” diyorlar ve

gülüüyorlard. "Kavminden ileri gelenler ise, yanna her uradkça onunla

alay ediyorlard ..."

1

buyruu buna iaret etmektedir. Hz. Nûh, geminin

boyunu alt yüz zira', yüksekliini altm zira', enini üç yüz otuz üç zira' yapt

ve kendisine gemiyi katranla svamas emredildi. O zaman yeryüzünde katran

yoktu. Yüce Allah, gemiyi yapt yerde bir katran pnar çkard ve Hz. Nûh

gemiyi svamay bitirinceye kadar bu pnardan katran fkrd. Cemi

tamamlannca yrtc hayvanlar ve yerdeki dier canllar birinci kapdan

yükleyip kapy üzerlerine kapatt. Allah, aslan'a humma hastal verdi ve bu

sebeple aslan dier canllara dokunamad. Yabani hayvan ve kular ikinci

kapdan yükleyip kapy kapatt. Âdemoullarndan krk erkek ve krk kadn

da üst kapdan alarak, kapy da üzerlerine kapatt. Küçük çocuklar da

zayflklar dolaysyla, hayvanlann onlar ezmemesi için güçsüzlükleri

dolaysyla kendisiyle beraber üst kapdan ald.
1

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre

Katâde der ki: "Bize bildirildiine göre geminin boyu üç yüz zira', eni elli zira',

yükseklii otuz zira idi. Kaps da yan tarafndayd. Gemiye Receb aynn

onuncu günü bindiler, yüz elli gün su üzerinde kaldlar ve gemi onlar, Cûdî

üzerinde durdurdu. Gemiden Muharrem aynn onuncu gününde çktlar.”3

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî)

1 Hûd Sux. 38
2 bn Asâkir (62/248).

3 bn Cerîr (12/394).
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der ki: “Hz. Nûh'un gemisinin boyu bin iki yüz zira', eni alt yüz zira' idi."’

bn Cerîr, bn Abbâs’n öyle dediini bildirir: Havariler, Hz. sa'ya:

“Gemide bulunan birisini bizim için diriltseydin de, bize ondan bahsetseydi''

deyince, Hz. sa onlarla beraber bir toprak ynnn yanna gitti ve bu

topraktan bir avuç alp: “Bunun ne olduunu biliyor musunuz?" diye sordu.

Havariler: “Allah ve Resulü daha iyi bilir” cevabn verince, Hz. sa: "Bu, Hz.

Nûh'un olu Hâm’n topuudur" deyip asasyla toprak ynna vurdu ve:

“Allah’n izniyle kalk’’ dedi.

Bir de gördüler ki; o, kalkm bandan topra silkeliyor ve ihtiyarlam.

Hz. sa ona: “Bu ekilde mi helak oldun?” diye sorunca, o: “Hayr, genç iken

öldüm. Fakat ben sandm ki o tufan kyamettir. te bunun için ihtiyarladm”

cevabn verdi. Hz. îsâ: “Bize Nuh'un gemisinden bahset” deyince, Hâm öyle

dedi: “Uzunluu bin iki yüz zira' eni alt yüz zira' idi ve üç katlyd. Bir katnda

hayvanlar ve vahiler, bir katnda insanlar, bîr katnda ise kular vard.

Hayvanlarn pislikleri çoalnca Yüce Allah Hz. Nuh'a: “Filin kuyruunu sk”

diye vahyetti. Hz. Nûh, domuzun kuyruunu sknca ondan bir erkek, bir de

dii domuz dütü ve pislie yöneldiler. Geminin levhalan arasnda fareler

meydana gelip geminin omurgasn ve iplerini kemirmeye baladklannda,

Allah, Hz. Nuh'a aslann iki gözü arasna vurmasn vahyetti. Nûh aslana

vurunca, onun burun deliinden bir erkek, bir de dii kedi çkt ve farelere

yöneldiler.” Hz. sa: “Hz. Nûh, Bütün ülkenin battn nasl anlad?" diye

sorunca, Hâm öyle cevap verdi: “Kendisine bir haber getirmesi için kargay

gönderdi ve karga bir le görünce üzerine indi. Bunun üzerine Hz. Nûh ona

korkmas için bedduada bulundu. te bu sebeple karga evcillemez. Hz. Nûh,

sonra güvercini gönderdi ve bu güvercin gagasyla bir zeytin yapra

ayaklaryla da çamur getirdi. Böylece Hz. Nûh ülkenin battn anlad ve

güvercini boynundaki yeillikle ödüllendirerek ünsiyet ve emniyet içimle

olmas için ona dua etti. te bu sebepledir ki güvercin evlere alr."

Havariler: “Ey Rûhulah! Onu ailelerimize götürsek de bizimle beraber otursa

ve bizimle konusa" deyince, Hz. sa: “Rzk olmayan kii nasl size tâbi olur"

deyip Hâm’a: “Allah’n izniyle geri dön" dedi ve Hâm tekrar toprak oldu."*

1 bn Cerîr (12/395) ve bn Ebî Hatim (6/2025).

* bn Cerîr (12/395, 396).
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bn Ebî Hâtim'in ibn Abbâs’tan bildirdiine göre geminin boyu dört yüz

zira', yükseklii ise otuz zira' idi .

1

bn Cerîr, Dahhâk’tan, Selmân el-Fârisfnin öyle dediini bildirir. “Hz. Nûh,

gemiyi dört yüz ylda yapt. Cemi yapmnda kulland sâc aacn krk ylda

yetitirdi. Geminin boyu dört yüz zira' idi. Zira’, kolun parmak uçlanndan

omuza kadar olan ksmdr.''1

bn Ebî Hâtim'in Zeyd b. Eslem’den bildirdiine göre aaçlan dikip

yetitirdikten sonra kesti ve yüz yl içinde gemiyi yapt .

3

bn Ebî Hatim, Ka’bu'l-Ahbâr'n öyle dediini bildirin Hz. Nûh'a gemiyi

yapmas emredilince: “Ey Rabbim! Ben marangoz deilim” karln verdi.

Allah: “Evet. Onu benim gözetimimde yapacaksn. Keseri al” buyurdu. Hz.

Nûh keseri alp gemi yapmna balaynca, bir usta gibi keseri kullanmaya

balad. Kavmi yanndan geçerken: “Peygamber olduunu iddia eden bu kii

marangoz olmu” diyordu. Hz. Nûh, gemiyi krk ylda bitirdi .'1

bn Asâkiriin Saîd b. Mînâ'dan bildirdiine göre Ka'b, Abdullah b. Amr b.

el-Âs'a: “Bana yeryüzünden biten ilk aacn adn söyler misin” dedi.

Abdullah: “Hz. Nûh'un gemi yapmnda kulland sâc aacdr" cevabn

verince, Ka'b: “Doru söyledin” dedi .

5

dJJLp AIP v_j! JlP <jL 0jUJjJ _

"Kendisini rezil edecek azabn kime geleceini ve sürekli

bir azabn kimin bana ineceini yaknda bileceksiniz."

(I lûd Sur. :jö)

bnu'l-Münzir’in ibn Abbâs'tan bildirdiine göre âyette geçen rezil edecek

azabdan kast boulma, sürekli azab ise cehennemde ebedi kalmadr.

1 bn Ebî Hatim (6/2025).
3 bn Cerir (127400, 401).

3 bn Ebî Hâtûn (6/2026).

4 bn Ebî Hatim (6/2027).

5 bn Asâkir (62/251).
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"Nihayet emrimiz gelip de sular coup yükselmeye

balaynca Nuh'a dedik ki: «(Canl çeitlerinin) her bîrinden

birer çift ile -(boulacana dair) aleyhinde söz geçmi
olanlar dnda- aileni ve iman edenleri gemiye yükle!»

Zaten onunla beraber pek az iman etmiti." (Hûd Sur. 40)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bn Abbâs'tan bildirdiine göre

ili jis^" buyruunun mânâs, suyun fkrmasdr.1

bn Cerîr ve bn Ebî Hatim, bn Abbâs’n, "jjüJl 5lsS" buyruunu “Ailenin

tandrndan suyun çkmas, kavminin helaki olacaktr" eklinde açkladn

bildirir.
2

bn Cerîr, Hasan( Basrî'nin) öyle dediini bildirir: "Tandr tatan

yaplmt. Bu tandr Havva'nnd ve Hz. Nûh zamanna kadar kalp sonunda

Hz. Nuh'un olmutur. Hz. Nuh'a: "Suyun tandrdan fkrdn gördüünde,

sen ve arkadalarn gemiye bininiz" denildi.3

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Ebu'-eyh ve Hâkim'in bildirdiine

göre bn Abbâs der ki: “Hz. Nuh'un kavmine bedduas ve kavminin helak

olmas arasnda üç yüz yl vardr. Suyun fkrd tandr Hindistan'dadr. Hz.

Nuh'un gemisi Kabe'nin etrafnda bir hafta dönmütür."4

bn Ebî Hâtim’in, bn Abbâs’tan bildirdiine göre suyun fkrd göz

Cezîre'de Aynu’l-Verde denilen bir pnardr. 5

1

îbn Cerir (12/406) ve bn Ebî Hatim (6/2028).

3 bn Cerir (12/404) ve bn Ebî Hatim (6/2029).

3b Cvî (12/404).

4 bn Cerir (12/406), bn Ebî Hâtim (6/2029) ve Hâkim (2/342, 343 "sahtiO Zehetî,

ravilerden Nadrin zayf bulunduunu söylemitir.

5 bn Ebî Hâtim (6/2029).
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bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in Hz. Ali'den bildirdiine göre

tandr, Küfe mescidinin Kinde kaplarnn bulunduu taraftan kaynayp

comutur.

1

Ebu'-eyh'in Habbe el-Urenî’den bildirdiine göre bir adam Hz. Ali’ye

gelerek: "Bir binek satn alp azm hazrladm ve namaz klmak için Beytu'l-

Makdis'e gitmek istiyorum” deyince, Hz. Ali: "Bineini sat ve azn ye.

Namazn da bu mescitte kl. Çünkü bu mescitte yetmi peygamber namaz

klmtr. Tufann olduu sular da buradan, yani Küfe mescidinden

fkrmtr” karln verdi.

Ebu'-eyh, Serî b. smâil el-Hemedânî’den bildirir: “Hz. Nûh, gemiyi Küfe

mescidinin ortasnda yapmtr. Sular da sa tarafndan fknp comutur. Bu

Sahra, bu mescitten on iki mil sonra balar. Bunda klnan namaz, Mescidu’l-

Haram ve Mescidi Nebevî dndaki dört namazdan daha faziletlidir.”

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, ibn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in

bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Tandr yerin üstüdür. Hz. Nûh’a: "Sen

suyu yeryüzünde gördün mü beraberindekilerle birlikte gemiye bin”

denilmitir. Araplar yerin üstüne de "yeryüzünün tandn” derler."
2

Abd b. Humeyd, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in krime’den bildirdiine

göre ‘ kelimesinden kast, yerin üstüdür.
3

Abd b. Humeyd, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in Katâde’den bildirdiine

göre kelimesinden kast, yeryüzünün en yüksek yerleridir. Tandrdan

suyun fkrmas, Hz. Nûh ile Rabbi arasnda bir iaretti .

4

Ebu'-eyh, Bestâm b. Müslim’in öyle dediini bildirir: Muâviye b.

Kun-a’ya: "Katâde, bu âyeti okuyunca “jjsft” sözünden kastedilenin,

yeryüzünün en yüksek yerleri olduunu söylüyor” dediimde, Muâviye öyle

karlk verdi: "Allah en iyisini bilir, ama ben bu konuda iki rivayet duydum.

' bn Ebî Hâtim (6/2029, muallak olarak).
2
Saîd b. Mansûr, Tefsir (1087), bn Cerir /12/401, 402) ve bn Ebî Hâtim (6/2029).

3 bn Ebî Hâtim (6/2029, muallak olarak).

4 bn Ebî Hâtim (6/2029).
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Bazlar tandrdan suyun fkrdn söylerken, bazlar da, atein fkrdn
söylemitir. Tandrda bütün dillerde ayn mânâda kullanlmaktadr."

Ibn Cerir ve Ibnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Hz. Ali, 51*j"

buyruunun, “Fecir dodu" mânâsnda olduunu söyleyip, Hz. Nûh’a: "Fecir

doduu zaman sen ve arkadalarn gemiye bininiz" emri verildiini söyledi
’

bn Cerir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in, Hz. Ali'den bildirdiine göre

kelimesinden kast, sabahtr.

1

Ebu'-eyh, Mücâhid’in, "..."(Canl çeitlerinin) her birinden birer çift ile

(boulacana dair) aleyhinde söz geçmi olanlar dnda- aileni ve iman

edenleri gemiye yükle..." 3 âyetini açklarken: "Araplar, erkek ve diiye çift

derler” dediini bildirir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Müslim b. Vesâr der ki: “Hz. Nûh’a canl

çeitlerinin her birinden çifter çifter gemiye yüklemesi emredildi. Bu srada

yannda bir melek vard. Hz. Nuh canllan çifter çifter yükledi ve sadece üzüm

kald. blis gelip: “Bunun hepsi benimdir” deyince, Hz. Nûh, melee bakt.

Melek: “Bu senin ortandr. Ortana iyi davran" deyince, Hz. Nûh: "Tamam.

Üçte ikisi benim, üçte biri ise onundur" dedi. Melek, bir daha: “Bu senin

ortandr. Ortana iyi davran” deyince, Hz. Nûh: “O zaman yans benim,

dier yars da onundur" dedi. blis: “Hepsi benimdir" deyince, Hz. Nûh,

melee bakt. Melek: "Bu senin ortandr. Ortana iyi davran" deyince, Hz.

Nûh: “Tamam. Üçte biri benim, üçte ikisi ise onundur" dedi. Bunun üzerine

melek: "iyi yaptn. Sen iyi davranan birisin. Sen bunu ya üzüm, kuru üzüm

olarak yiyeceksin, üç gün boyunca da suyunu içebileceksin” dedi. Müslim der

ki: “Öncekiler, kii üzüm suyunu üç gün içerisinde içerse, eytann ondan bir

nasibi olmayaca görüündeydi."

Abdurrezzâk ve bnu'l-Münzir, Muhammed b. Sîrîn’in öyle dediini

bildirir: Hz. Nûh gemiye bindii zaman, gemiye ald her eyin ad kendisine

yazld. Hz. Nûh: “Asma çubuunu yazmsnz, ama burada asma çubuu

yoktur” deyince, “Doru söyledin. Onu eytan ald, onu getirecek birini

1 bn Cerir (12/403).
2 bn Cerir (12/403) ve bn Ebî Hâtim (6/2028).

3 Hûd Sur. 40
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göndereceiz” denildi. Asma çubuu getirildiinde eytan da geldi. Hz.

Nuh’a: "Bu senin ortandr. Ortana iyi davran” denildi, ibn îrîn bunu

söyledikten sonra yukandakine benzer bir rivayette bulunup: “Onun suyunu

içersin. Onu piirirsin ve pislii olan üçte ikisi gider. Bu da eytann ondaki

paydr. Sana da üçte biri kalr ve onu içersin" lafzn ekledi .

1

bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre krime der ki: “Hz. Nûh, aslan gemiye

yükledii zaman: “Ey Rabbiml Bu, benden yiyecek isteyecek. Ben buna

nereden yemek bulacam?” dedi. Yüce Allah: “Ben onu yemekten

alkoyacam” buyurup aslana humma hastaln musallat etti. Hz. Nûh

aslana bir koç götürüp: “Al ye!” deyince, Aslan: “Ah! (yiyemem)” diyordu.

bnu'l-Münzir, Ebu'-eyh, Beyhakî uabu'l-man, bn Asâkir Tarih'te ve

bnu’n-Neccâr Tarih'te, Mücâhid’in öyle dediini bildirir: “Hz. Nûh

gemideyken aslann yanndan geçerken ona ayayla vurunca, aslan kendisini

trmalad. Hz. Nûh o gece uyumayp Yüce Allah'a ikâyette bulununca Yüce

Allah: “Ona zulmettin. Ben zulmü sevmem” diye vahyetti .

2

bn Adiy ve bn Asâkir, baka bir kanalla Mücâhid'den, bn Abbâs'tan

merfû olarak öyle bildirir: "Hz. Nûh, hasta olan bir aslann yanndan geçerken

ona ayayla vurunca aslan ban kaldrp baldrm trmalad. Hz. Nuh, o gece

arsndan uyuyamayp: «Ya Rabbi! Köpein beni yaralad» deyince, Yüce

Allah, kendisine, zulme raz olmayacan vahyedp: «Ünce sen balattn»

buyurdu." ibn Adiy der ki: "Bu hadis, bu isnâdla batldr. Ravilerden Câfer b.

Ahmed el-âfikî uydurma hadis rivayet eden biridir."

shâk b. Bir ve bn Asâkir, Zeyd b. Sâbit’in öyle dediini ibldirir: “Keçi,

gemiye girmemekte direnince, Hz. Nûh onu kuyruundan tutarak itti.

Bundan sonra keçinin kuyruu knld ve dik durmaya balad ve avret yeri

aça çkt. Koyun gemiye girerken Hz. Nûh onun kuyruunu svazlaynca,

koyunun avret mahalli örtüldü .”3

1

Abdurrezzâk (17119).
2
Beyhakî (7480), îbn Asâkir (62/255) ve Îbm'n-Neccâr (17/1).

3
ibn Asâkir (62/255).
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Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Câfer b. Muhammed der ki: “Hz. Nuh’a

gemiye her canldan birer çift yüklemesi emredilince, hurmadan, acve ve levn

denilen cinslerinden ald."

Ahmed Züfd'de ve Ebu'-eyh, Vehb b. Münebbih'in öyle dediini

bildirin Hz. Nuh'a gemiye her canldan birer çift yüklemesi emredilince, aslan

ve srlan, olaklan ve kurdu, güvercinleri ve kediyi nasl yapacam?” diye

sordu. Yüce Allah: "Bunlann arasna dümanl sokan kimdir?" diye sorunca,

Hz. Nûh: "ensin ey Rabbim!" cevabn verdi. Bunun üzerine Yüce Allah:

"Birbirlerine zarar vermemeleri için onlann aralarna sevgi koyacam"

buyurdu.

bn Asâkiriin bildirdiine göre Hâlid der ki: "Hz. Nûh kendisine emredilen

eyleri gemiye yükledii zaman akrep sekerek geldi ve: "Ey Allah’n

peygamberi! Beni de gemiye al” dedi Hz. Nûh: "Hayr. Sen insanlan sokup

onlara eziyet edersin” karln verince, akrep: "Hayr yapmam. Beni de

gemiye alrsan. Bu gece seni anan kimseyi sokmayacama söz veriyorum”

dedi .

1

bn Asâkir, Ebû Umâme'den, Resûlullah'n Mlafehu derii mellem) öyle

buyurduunu nakleder: "Akamlad zaman: "«Allah, Nuh'a selamet versin

ve Nuh'a selam olsun» diyen kiiyi o gece akrep sokmaz."2

shâk b. Bir ve bn Asâkir, Atâ ve Dahhâk'n öyle dediini bildirir: blîs

gelip gemiye binmek istediinde Hz. Nûh kendisini itince: "Ey Nûh! Bana

Allah tarafndan kyamete kadar mühlet verilmitir. Sen bana guç

yetiremezsin” dedi. Hz. Nuh onun bu hususta doru söylediini anlaynca,

ona geminin bir ucunda oturmasn söyledi. Hz. Âdem, çocuklanna cesedini

Hz. Nûh'un gemisine yüklemelerini emretmiti. Bu vasiyeti çocuklan birbirine

nakletti ve sonunda Hz. Nûh onun cesedini gemiye ald ve onu kadnlarla

erkeklerin arasna koydu .

3

1 bn Asâkir (62/257).

2 bn Asâkir (62/256), bn Adiy (2/440), Bir b. Numeyr'in tercemesinde ve bn/1-

Cevzî el-Mevdû'ât 'ta (3/168). tbnu'l-Cevzî hadisin uydurma olduunu söyledi. Ahmed b.

Hanbel, Bir b- Numeyr'in hadisinin terk edildiini söyledi. bn Hibbân, Kâsm'n,

sahabe'den mu'dal hadisleri rivayet ettiini söylemitir.

3 bn Asâkir (62/257, 258).
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Ibn Ebi'd-Dünyâ Mekâyidu'-eytân ’da ve bn Asâkir, Ebu'l-Âliye’nin öyle

dediini bildirir: “Hz. Nuh'un gemisi karaya oturduu zaman blisin geminin

arka tarafnda oturduunu gördü ve: “Vay sana! Yeryüzü ahalisi senin

yüzünden bouldu ve sen onlan helake sürükledin" dedi. blis: “Ne

yapmalym?" diye sorunca, Hz. Nûh: “Tövbe et” cevabn verdi. blis:

“Rabbine, benim için tövbenin olup olmadn sor?” deyince, Hz. Nûh

Rabbine niyazda bulundu. Yüce Allah, onun tövbesinin ancak Hz. Âdem'in

kabrine secde etmesiyle mümkün olabileceini vahyetti. Bunun üzerine Hz.

Nûh: “Senin tövben bir artla kabul edilir” deyince, iblis: “Nasl” diye sordu.

Hz. Nûh: “Âdem'in kabrine secde edersen” karln verince, blis: “O

diriyken bunu yapmadm, ölü haline mi secde edeceim!” dedi .

1

Nesâî, Enes b. Mâlik'in öyle dediini bildirir: “blis, asma çubuuyla ilgili

olarak Hz. Nûh ile tartp ikisi de: “Asma çubuu benimdir” deyince sonunda

Hz. Nûh'a üçte biri, blis’e de üçte ikisi olmak üzere anlatlar.”

2

shâk b. Bir ve bn Asâkir, Hz. Ali'den merfu olarak öyle bildirin "Hz.

Nûh gemiye bütün aaç cinslerinden yükledi."*

shâk b. Biriin ilim ehlinden bir kiiden bildirdiine göre Hz. Nûh, hüdhüd

kuundan bir çifti gemiye yükledi. Dii hüdüd kuu yer görünmeden önce

öldü. Erkek hüdhüd ona bir yer bulsun diye dünyay dolatrd ama ne çamur,

ne de toprak bulamad. Rabbi rahmetiyle onu esirgedi ve kafasnn arka ta-

rafnda ona bir kabir kazd ve onu oraya gömdü. te hüdhüdün kafasnn

arka tarafnda çknt eklindeki tüyler o kabrin yeridir.

Ishâk b. Bir ve bn Asâkir, Cuveybir ve Mukâtil vastasyla, Dahhâk’tan

bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Yüce Allah, gemide Hz. Nûh'a iki boncuk

verdi. Bunlardan birisi gündüzün aydnl gibi beyaz, dieri ise gecenin

karanl gibi siyaht. Akam olduunda siyah boncuun siyahl, beyaznkini

bastrrd. Sabah olduunda ise beyaz boncuun aydnl, dierinin

siyahln bastrrd ve bu da gece ile gündüzün saatleri miktarna göre

oluyordu. lk olarak o zaman on iki saat tayin edilmitir. O bu boncuklar

1 bn Asâkir (62/259).
1
Mesaî (5742). Mevkuf olarak senedi hasendir. Bu hadis sriiliyyat olan rivayetlere

benzemektedir. (Elbânî, Sahih Sünen en-Nesaî, 5284).

3 bn Asâkir (62/261).
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vastasyla namaz vakitlerini tesbit edebilmek için gündüzü on iki geceyi de

on iki saat olarak tayin eden Hz. Nuh'tur. Cemi Mekke'den hareket edip

Yemen’e, oradan Habeistan'a, oradan dönüp Cidde'ye sonra Rûm diyarna,

sonra Rûm diyarn geçip geri dönerek mukaddes topraklarn dalarna geldi.

Yüce Allah, Hz. Nuh'a, geminin bir dan tepesinde duracan vahyedince

dalar bunu örendi ve her da kendisinin üzerinde durur düüncesiyle göe
doru uzand. Cûdi da ise Allah'a kar olan tevazusundan dolay eildi ve

gemi bütün dalar geçerek Cûdi dann üzerine gelip durdu. Dalar bu

konuda Allah'a ikâyette bulunup: “Ey Rabbimiz! Bizler, Nûh’un gemisi

üzerimizde dursun dîye semaya doru yükselirken Cûdi da eilmesine

ramen Nûh'un gemisi onun üzerinde durdu" deyince, Yüce Allah: “Ben

böyleyim. Bana tevazu göstereni yüceltirim. Bana kar büyükleneni ise

alçaltrm" buyurdu. Cûdi dann cennet dalarndan olduu söylenir. Cemi,

dada Aura günü oturmu ve Yüce Allah, Habeî diliyle: "Ey yer suyunu yut!

Ve ey gök (suyunu) tut! denildi ..."

1

Bunun üzerine yer suyunu yuttu, göün
de suyu çekilip, geldii yere döner umuduyla semann derinliklerine çekildi.

Bunun üzerine Yüce Allah göe çekilen suya: "Geri dön. Çünkü sen pissin ve

gazab olarak gönderilmisin" deyince, su geri dönerek, tuzlu ve pis kokulu

oldu. nsanlar bu sudan dolay rahatsz olunca, Yüce Allah rüzgâr gönderdi

ve onu denizlerin olduu yerde toplad. Denizlerde toplanan bu su tuzlu ve

kullanlamayacak bir hal ald. Hz. Nûh Güne'in doduunu ve semadan

kendisine bir elin uzandn gördü. Bu Yüce Allah ile arasnda, boulmaktan

kurtulduuna dair bir iaretti. Bu el gökkuadr. nsanlarn ona Kavs Kuzeh

demesi yasakland. Çünkü Kuzeh eytandr. Halbuki o, Allah'n yaydr.

Söylendiine göre bu gökkuanda daha önce (yayda bulunan ip gibi) bir ip

ve ok vard. Allah bu gökkuan yeryüzü halk için boulmaktan

kurtulmann iareti yapnca bu ipi ve oku çekip ald. Gökkua çkt zaman

Hz. Nûh: “Ey Rabbim! Ailemi de benimle beraber kurtaracan vaad etmitin

ama olumu suda bodun. "Olum benim ailemdendi. Dorusu Senin

vâdin haktr. Sen hükmedenlerin en yi hükmedenisin"3 deyince, yüce Allah:

"Ey Nuh! O senin ailenden saylmaz; çünkü kötü bir ilemitir; öyleyse

bilmediin eyi Benden isteme. te sana öüt, bilgisizlerden olma"3

1

Hûd Sur. 44
3

Hûd Sur. 45

3 Hûd Sur. 46
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buyurdu. Bu âyetle yüce Allah, Hz. Nuh'un olunun, kendisinin dininden

olmadn ve amellerinin kötü olduunu bildirdi ve: "Bizden bir selamet ve

bereketle gemiden in...'” buyurdu. Hz. Nûh, kendisine yeryüzüyle ilgili haber

getirmek için birini göndermek isteyince, ehli olan bir ku: “Ben haber

getiririm” dedi. Hz. Nûh kuun kanadna bir mühür vurup: "Sen benim

mührümle mühürlendin. Hiçbir zaman uçamama ve zürriyetim senden

faydalansn” deyip, kargay yollad. Karga karaya çknca bir le gördü ve

ondan yemeye balayp gecikince, Hz. Nûh, kargaya lanet etti. Bu sebeple

karga, Harem bölgesinde olsa bile öldürülür. Hz. Nûh güvercini gönderince,

güvercin gitti ve yeryüzünde konacak bir yer bulamayp Sebe diyanndaki bir

aaca kondu. Aaçtan bir zeytin yapra koparp Hz. Nuh’a getirdi. Bunun

üzerine Hz. Nûh güvercinin yere konamadn anlad ve günler sonra onu

tekrar yollad. Güvercin gidip Harem'deki bir vadiye kondu ve suyun

çekildiini gördü. Su ilk olarak Kabe'nin bulunduu yerden çekildi. Orann

çamurian krmz renkli idi, o bakmdan güvercinin iki aya da bu çamur ile

renklendi ve Hz. Nûh’a gelerek: “Müjdeler olsun. Yeryüzüne konaklayabiliriz”

dedi. Hz. Nûh eliyle güvercinin boynunu svazlayp ona bir gerdanlk takt ve

ayandaki krmzl kendisine hediye etti, ona dua edip Harem’de ikamet

ettirerek onu mübarek sayd. Bundan sonra artk insanlar güvercinleri

sevmeye balad. Sonra Hz. Nûh gemiden çkp bugün Musul taraflarnda

“Karyetu's-Semaîn” (seksen kiinin kasabas) diye bilinen bir kasaba ina

ettiler.. Hz. Nuh’un kavmine veba isabet edince, Hz. Nûh, Sâm, Hâm, Yâsef

ve kadnlar dnda herkes öldü. Dünyadaki insanlar kalan bu kiilerden

türeyip çoald. Yüce Allah’n, "Biz yalnz Nuh'un soyunu kalc kldk" 3

buyruu buna iaret etmektedir .

3

bn Asâkir’in Hâlid ez-Zeyyât’tan bildirdiine göre Hz. Nûh Receb aynn ilk

günü gemiye bindi ve yanndaki insanlara ve cinlere: “Bu gün oruç tutunuz.

Cehennem, bu gün oruç tutandan bir ylk mesafe uzaklatrlr. Yedi gün oruç

tutana ise cehennemin yedi kaps da kapatlr. Sekiz gün oruç tutana da

cennetin sekiz kaps açlr. On gün oruç tutana yüce Allah: "ste, istediin

verilsin” buyurur. On be gün oruç tutana ise Yüce Allah: “Amel yapmaya

devam et. Geçmi günahlann baladm’’ buyurur. Daha fazla yapana da

1

Hûd Sur. 48
J

Sâffat Sur. 77

3
îbn Asâkir (62/262- 264).
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yüce Allah ihsann arttnr. Hz. Nûh gemide, Receb, aban, Ramazan, evval,

Zilkâde, Zilhicce aylann ve Muharrem aynn ilk on gününü oruçlu geçirdi.

Cemi, Aura günü karaya oturdu ve Hz. Nûh yanndakilere: "Bu günü oruçlu

geçiriniz" dedi.

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde der ki: "Hz. Nûh gemiye Receb

aynn onuncu günü bindi, Muharrem aynn onunda karaya çkt. Karaya

çktklarnda hem kendisi, hem ailesi o günü oruçlu geçirdiler."
2

Ebu'-eyh, Mücâhid’in öyle dediini bildirir: "Hz. Nûh, gemiye her

eyden yükledii zaman aslan da gemiye almt. Aslan gemidekilere zarar

verince kendisine humma hastal verildi.”

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Ebû Ubeyde'nin öyle dediini bildirir: "Hz.

Nûh'a gemiye her eyden birer çift almas emredilince, aslan humma

hastalna yakalanmadan onu gemiye yükleyemedi. Aslan humma

hastalna yakalannca Hz. Nûh onu gemiye yükledi ."

3

bn Ebî Hâtim, Zeyd b. Elem vastasyla, babasndan Resûlullah’n Matahu

Beyft «»Bem) öyle buyurduunu nakleden "Hz. Nûh, gemiye her canldan birer

çift yükleyince arkadalar: «Aslan bizimleyken nasl rahat olacaz» dediler.

Bunun üzerine Allah, aslana humma hastal verdi. Bu, yeryüzündek ,lk

humma vakasdr. Sonra fareden ikayetçi oldular ve: «Bu hayvan
,
yemeimize

ve eyalarmza zarar veriyor» dediler. Yüce Allah aslana emretti ve aslan

aksrd. Bu aksrmayla aslandan kedi çkt vefare kediden sakland."*

Hakîm et-Tirmizî Nevâdiru'l-UsûVda, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Hz. Nûh gemiye

çknca fareler geminin halatlarn kemirmeye baladlar. Hz. Nûh bu durumu

Yüce Allah'a ikayet edince, Allah kendisine emretti, Hz. Nûh aslann alnn

svazlad ve aslandan iki kedi çkt. Hz. Nûh, gemideki dklardan dolay Yüce

Allah'a ikâyette bulundu. Allah kendisine filin kuyruunu svazlamasn

1 bn Asâkir (62/264),

2 bn Ebî Hâtim (6/2032).

3 bn Ebî Hâtim (6/2030).

4 bn Ebî Hâtim (6/2031).
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emretti. Hz. Nûh filin kuyruunu svazlaynca ondan iki domuz çkt ve

gemideki dklar yediler."

1

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Gemidekiler farelerden

rahatsz olunca aslan aksrd ve burnundan, biri erkek dieri dii iki kedi

çkarak Allah’n kalmasn diledikleri dndaki bütün fareleri yediler.

Gemidekiler gemide bulunanlarn dklarndan rahatsz olunca fil aksrd ve

onun da burnundan biri erkek, dieri dii iki domuz çkp gemidekilerin

dklann yediler. Hz. Nûh, eei gemiye yükleyecei zaman onu

kulaklanndan, iblis te kuyruundan yakalad, Hz. Nûh eei kulaklanndan

çekerken blis kuyruundan çekiyordu. Hz. Nûh eee: "Gir ey eytan!"

deyince eek girdi ve blis te onunla gemiye girdi. Gemi hareket edince, blis,

geminin arka tarafnda oturup ark söylemeye balad. Hz. Nûh: "Yazklar

olsun sana! Sana kim izin verdi?" deyince, blis: “Sen" karln verdi. Hz.

Nûh: "Ne zaman?" diye sorunca ise blis: "Sen eee: «Gir ey eytan»

demitin. Ben de böylece senin izninle girdim" cevabn verdi."

bn Cerîr ve bn Ebî Hatim, bn Abbâs’n öyle dediini bildirir: Hz. Nûh, ilk

olarak gemiye kanncay ald, son yükledii ise eekti. Eein ön ayaklan

gemiye basnca blis kuyruundan tuttu ve eek ayaklanm kmldatamaz

oldu. Hz. Nûh ta: "Vay sana! Gir ey eytan!" demeye balad, ama eek bir

türlü gemiye girmedi. Sonunda Hz. Nûh: "Girsene, beraberinde eytan dahi

olsa gir" deyince, eytan eei brakt ve eek gemiye girince eytan da

onunla girdi. Hz. Nûh: "Ey Allah’n düman! Seni kim gemiye sokan ne oldu?”

diye sorunca, blis: "Sen: «Beraberinde eytan dahi olsa gir» demedin mi?"

karln verdi. Hz. Nûh: "Yanmdan çk!" deyince, blis: "Senin beni gemide,

seninle beraber tamaktan baka yolun yok" karln verdi. te bu iddiaya

göre blis de gemide bulunuyor idi .

1

bn Asâkir’in bildirdiine göre Mücâhid der ki: "Hz. Nûh, dokuz yüz elli yl

kavmini Allah’a davet etti. Önce gizlice davet etti, sonra açktan davet etti en

sonunda yüksek sesle onlar davet etti. Kavmi kendisini baygn düünceye

kadar bouyor, Hz. Nûh ise kendine gelince: "Allahm! Kavmimi bala, onlar

bilmiyorlar" diyordu. Kii babasna: "Babacm! Bu ihtiyar neden her gün

1

Hakîm et-Tirmizî (2/14), bn Cerîr (12/400) ve bn Ebî Hatim (6/2031).
2 bn Cerîr (12/398).
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bkmadan baryor?" diye soruyor, baba da: "Babamn, dedemden

bildirdiine göre bu kii (Hz. Nûh) o zamandan bu yana bu ekilde

barmaktadr. Hz. Nûh, kavmine beddua edince, Allah kendisine gemiyi

yapmasn emretti. Hz. Nûh gemiyi üç ylda bitirdi. Kavmi yanndan her

geçiinde onunla alay ediyor ve gemiyi yapmadaki maharetine hayret

ediyorlard. Hz. Nûh, gemiyi bitirince Yüce Allah kendisine iaret olarak,

tandrdan suyun fkrmasn verdi ve: “Tandrdan suyun fknp cotuunu

gördüünde her canldan çifter çifter gemiye yükle" buyurdu. Bize

bildirildiine göre tandr, Küfe mescidinin bir köesindeydi. Hz. Nûh,

tandrdan su fknnca, Allah'n kendisine emrettii gibi yapt ve: "Ya Rabbi!

Fil ve aslanla nasl ba edeceim" dedi. Yüce Allah: "Onlara humma hastal

vereceim ve bu hastalk ardr" buyurdu. Hz. Nûh, ailesini, oullarn,

kzlann ve gelinlerini gemiye bindirince oluna da gemiye binmesini söyledi;

ama olu gemiye binmeyi kabul etmedi. Hz. Nûh gemiye yükleyecei her eyi

yüklemeyi bitirince geminin üstünü örttü. Eer böyle yapmasayd, gökten

inen yamurun iddeti sebebiyle gemideki herkes helak olurdu. Yüce Allah:

"Biz de derhal nehir gibi devaml akan bir su ile göün kaplarn açtk”
1

buyurmaktadr. Her yamur damlas su kurbasndan inen su kadard. O gün

yeryüzünde olanlardan herkes öldü. Sadece gemide olanlar hayatta kald. Sel

sulanndan Harem'e hiç girmedi."
2

shâk b. Bir ve bn Asâkir, Abdullah b. Ziyâd b. Sem'ân'dan, o da ismini

verdii bir kiiden öyle bildirir: “Yüce Allah, Tufan'dan krk yl önce Hz.

Nûh'un kavminin erkeklerini ve kadnlann ksrlatrd. Hz. Nûh'un onlara

beddua etmesinden sonra Tufan'a kadar krk yl boyunca çocuklan olmad.

Böylece küçükler büyüyüp ergenlik çana yetiti ve amellerinden mesul

duruma geldiler. Sonra yüce Allah onlara semadan tufan gönderdi."3

bn Cerir ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Dahhâk der ki: “Bazlar, Yüce

Allah'n, baz çocuklan babalaryla beraber suda boduunu iddia

etmektedir. Bu gerçek deildir. Çocuklar, günahsz olarak boulan kular ve

1

Kamer Sur. 11

2 bn Asâkir (62/250).

3 bn Asâkir (62/249).
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dier mahlukatla ayn konumdadr. Bunlarn eceli geldi ve öldüler. Erkek ve

kadnlardan ergenlik çana erienlere, tufan bir ceza olarak gönderilmitir.”

1

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Ebu'-eyh ve bn Asâkir, Mücâhid

vastasyla Ubeyd b. Umeyr’in öyle dediini bildirir: “Hz. Nuh’un kavmine

tufan isabet ettii zaman, sular her da on be zira’ aacak kadar yükseldi.

Sele kaplanlar arasnda bir kadn da vard. Sel gelince bu kadn olunu

barna bast. Su gösüne kadar yükselince, çocuu omuzlarna ald. Sel

sulan kadnn omuzlanna yetiince onu elleriyle yüksee kaldrd. Yüce Allah:

“Eer yeryüzü halkndan birine merhamet edecek olsaydm bu kadna

merhamet ederdim. Ama bu konudaki hükmümü vermiim" buyurdu.
1

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Atâ der ki: "Bana bildirildiine göre Hz.

Nûh, cariyesine: "Tandrdan su fkrd zaman bana haber ver" dedi. Cariye

ekmek piirmeyi bitirdiinde tandrdan su fkrmaya balaynca gidip Hz.

Nuh’a haber verdi. Bunun üzerine Hz. Nuh ve beraberindekiler geminin en

üst ksmna bindiler ve yüce Allah, semann kaplann devaml akan bir suyla

açp yeryüzünde pnarlar fkrtt." 3

shâk b. Bir ve bn Asâkir, Abdullah b. Ömer el-Umerî'den, o Nâfi’den, o

da bn Ömer'in öyle dediini bildirir: "Hz. Nuh'un gemisinin etrafnda sular

fknnca, o ümmetten bir adam firavunlanndan birine giderek: "Bu deli

olduunu iddia ettiiniz kii size vaad ettii eyi getirdi. Bunun üzerine

firavun muhafzlan ve adamlarndan bir grupla gelip Hz. Nûh'un yaknnda

durdu ve: "Ne diyorsun?" diye sordu. Hz. Nûh: "Size vaad edilen ey geldi"

cevabn verince, Firavun: "Bunun alameti nedir?" diye sordu. Hz. Nûh:

"Beygirinin ban oka" deyince firavun, beygirinin ban okad ve beygirin

ayaklannn altndan sular fkrmaya balad. Bunun üzerine firavun sudan

kaçarak daa doru komaya balad." 4

bn ishâk ve ibn Asâkir, Câfer b. MuhammedTn öyle dediini bildirir:

Sular, Hz. Nuh'un evinde, kznn ekmek piirdii tandrdan fkrmtr. Hz.

Nûh'un tufan bekledii srada kz gelip: “Babacm! Sular tandrdan

1 bn Ebî Hâtin (12/424, 425).
1 bn Asâkir (62/253).

3 bn Ebî Hâtûn (6/2029).

4 bn Asâkir (62/252).
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fkrmaya balad" dedi. Bir marangoz dnda bütün marangozlar Hz. Nûh'a

iman etmiti. Sadece bu marangoz: “Bana ücretimi ver" demi, Hz. Nûh:

“Gemiye binmen karl ücretini veririm" karln vermiti. Marangoz:

“Vudd, Suvâ, Yaûs, Ya'ûk ve Nesr beni kurtarrlar demiti. Yüce Allah, Hz.

Nûh'a: "Her cinsten birer çifti ve aleyhine hüküm verilmi olann dnda
kalan çoluk çocuunu ve inananlar gemiye bindir

"

1

diye vahyeti. Aleyhine

hüküm verilenler, hanm Vâlika ve olu Kenan'd. Hz. Nûh: “Ya Rabbi! Bütün

bunlan gemiye yükledim, ama yabani hayvanlan aslanlan ve kulan nasl

yükleyeceim?" deyince, Yüce Allah: “Ben onlan sana toplayacam"

buyurup Cibril'i gönderdi ve Cibril bu hayvanlan toplayp sa eliyle erkek, sol

eliyle dii hayvanlan tutarak gemiye bindirdi. Hz. Nûh, Allah'n kendisine

emrettii sayda canly gemiye bindirip bir yerde toplaynca, geminin dnda
kalan vahi ve yrtc hayvanlar azabn geleceini görüp Hz. Nuh'un ayaklann

yalamaya baladlar ve: “Bizi de gemiye al" dediler. Hz. Nûh: “Bana, her

canldan birer çift almam emredildi" karln verdi .

1

bn Asâkir’in Zührî'den bildirdiine göre Yüce Allah rüzgân gönderip,

kular, yabani ve yrtc hayvanlardan birer çifti gemiye yükledi .

3

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in Mücâhid’den

bildirdiine göre âyette geçen çiftten kast, her türden bir erkek ve bir

diidir.

4

bn Ebî Hâtim, krime'nin: “Âyette geçen çiftten kast, erkeklerden bir çift,

diilerden bir çifttir" dediini bildirir.

5

bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in Hakem'den bildirdiine göre "Çifti ve aleyhine

hüküm verilmi olann dnda kalan çoluk çocuunu ve inananlar gemiye

1 Hûd Sur. 40
3 bn Asâkir (62/252).

3 bn Asâkir (62/255).

4 bn Cerîr (12/407) ve bn Ebî Hâtim (6/2030).

5 bn Ebî Hâtim (6/2030).
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bindir..."
1 buyruundaki hükümden kast azaptr. Aleyhine hüküm verilen de,

geminin dnda kalp helak olanlar arasnda olan hanmdr.

2

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in Hakem'den bildirdiine göre iman edenler,

Hz. Nuh, üç olu ve dört geliniydi .

3

bn Cerîr ve Ebu'-eyh, bn Cüreyc'in öyle dediini bildirir: "Bana

ulatna göre Hz. Nuh, üç olunu ve üç gelinini gemiye bindirdi. Hâm,

gemideyken hanmyla iliki kurunca Hz. Nûh, nutfesinin deiiklie uramas

için dua etti ve böylelikle siyahiler ondan domu oldu ."1

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hatim bn Cüreyc vastasyla ayn rivayette

bulunmutur .

5

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre

bn Abbâs der ki: "Hz. Nûh gemiye seksen insan bindirdi. Bunlardan biri de,

lisan Arapça olan Cürhüm’dür." 6

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Asâkir, krime vastasyla ibn Abbâs'm

öyle dediini bildirir: "Hz. Nûh ile gemide, aileleriyle birlikte olan seksen kii

vard ve gemide yüz elli gün kaldlar. Yüce Allah, gemiyi ilk önce Mekke'ye

yöneltti ve gemi Kabe'nin etrafnda krk gün döndü. Sonra onu Cûdi dana
yönlendirdi ve gemi orada karaya oturdu. Hz. Nûh, haber getirmesi için

kargay gönderince, bir lee kondu ve geri dönmekte gecikti. Bunun üzerine

Hz. Nûh güvercini gönderince, güvercin bir zeytin yapra getirdi ve

ayaklarn da çamura bulad. Hz. Nûh, bunlardan suyun çekildiini anlad ve

Cûdi'nin eteklerine inip Seksenler Kasabas adnda bir kasaba kurdu. Bir gün

kalktklannda, içinde Arapçann da olduu seksen dille konumaya ve

birbirlerinin konumasn anlamaya baladlar. Konumalarn Hz. Nûh

birbirlerine tercüme ediyordu ."7

1

Hûd Sur. 40
2 bn Cerîr (2/409, 410).

3 bn Ebî Hâtûn 86/2031).

4 bn Cerîr (12/411).

5 bn Ebî Hâtûn (6/2032).
6 bn Cerîr (12/412).

7 bn Ebî Hâtûn (6/2030, 2032, 2037) ve bn Asâkir (62/267).
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bn Ebi’d-Dünyâ Mekâyidu'-eytân*da ve bn Asâkir, bn Ömer’in öyle

dediini bildirir: "Hz. Nûh, kendisine emredildii gibi, gemiye her canlcan

birer çift yükleyip binince, gemide tanmad bir ihtiyar gördü ve: “Sen

kimsin?'' diye sordu. htiyar: "Ben blis'im. Arkadalarnn kalplerini elde

etmek, kalplerinin benimle, bedenlerinin de seninle olmas için girdim" deyip

öyle devam etti: "nsanlar be eyle helak ederim. Sana, bunlardan üçünü

söyleyeceim, ama ikisini söylemem.” Hz. Nuh’a: "Senin o üç eye ihtiyacn

yoktur. Sana iki eyi söylemesini iste” diye vahyedîlip Hz. Nûh bunlar blis'e

sorunca: "Bunlardan biri hasettir. Ben haset sebebiyle lanete uradm ve

kovulmu eytan klndm. Dieri ise hrstr. Hz. Âdem'e bütün cennet mübah

klnmasna ramen hrs sebebiyle ona istediimi yaptrdm" cevabn verdi.’

fanu'l-Münziriin Hakem’den bildirdiine göre gökkua, tufandan sonra

insanlarn topluca suda boulmamalan için çkmtr.

JJ& k ULyi) &\^ l*J \jgj\ jlîj

"Dedi kî: Binin içerisine! Onun akmas da, durmas da
Allah'n adyladr. üphesiz Rabbim günahlar

balayandr, Rahim'dr." (Hûd Sur. 4 1)

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Mücâhid der ki: "Hz. Nûh gemiye binince,

gemi sarslp gcrdaynca korktu ve: “Ey Rabbimiz! Güzel yap, Ey Allah!

yilikte bulun" diye barmaya balad.

bn Ceddin bildirdiine göre Mücâhid, âyetin “Gemiye binmeniz, onun

akmas ve durmas Allah’n adyladr" mânâsnda olduunu söylemitir.

2

bn Cerîriin Dahhâk’tan bildirdiine göre Hz. Nûh geminin durmasn

istedii zaman: “Bismillah” derdi ve gemi dururdu. Gitmesini istedii zam an

da: "Bismillah" derdi ve gemi giderdi.
3

Saîd b. Mansûr ve Taberânî'nin bildirdiine göre bn Mes'ûd, bu âyeti,

liy»!” eklinde okurdu.’

’ bn Asâkir (62/258, 259).

2 bn Cerîr (12/415, 416).

3 bn Cerîr (12/416).
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Ebû Ya'lâ, Taberânî, bnu's-Sünnî, bn Adiy, Ebu’-eyh ve bn Merdûye,

Hüseyn b. Ali'den, Resûlullah’n (saiidUhu ieyti veseMem) öyle buyurduunu nakleder

"« Ümmetim gemiye bindikleri zaman onlarn» Her eyin sahibi ve Rahman

olan Allah'n adyla, «Oraya binin; yürümesi ve durmas Allah'n ismiyledir,

Rabbin balar ve merhamet eder.»
2

«Onlar Allah' gerei gibi

deerlendiremediler»3 demeleri suda boulmaya kar güvenceleridir."4

bn Ebî Hâtim, Taberânî ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan Resûlullah'n

(iisiiahu rieyti vesdiem) öyle buyurduunu nakleder: "Ümmetim için gemiye

bindikleri zaman: "Her eyin sahibi olan Allah'n adyla, “Onlar Allah’ gerei

gibi deerlendiremediler* “Oraya binin; yürümesi ve durmas Allah'n

ismiyledir, Rabbin balar ve merhamet eder* demeleri suda boulmaya kar

güvenceleridir.
'n

Ebu’-eyh'in cs-Sevâb’da, bn Abbâs'tan bildirdiine göre Hz. Peygamber

(uiiatifcu rfeyh «sefan): öyle buyurdu: "Gemiye bindii zaman, Her eyin sahibi ve

Rahman olan Allah'n adyla, «Oraya binin; yürümesi ve durmas Allah'n

ismiyledir, Rabbin balar ve merhamet eder.»
8
«Onlar Allah' gerei gibi

deerlendiremediler»9 diyen hiç kimse yoktur ki, yüce Allah ona gemiden

ininceye kadar suda boulmaya kar güvence vermesin.'

üii JLjçJlT çj*

"Gemi, dalar gibi dalgalar içinde onlar götürürken, Nuh,

4 &.***&

1

Saîd b. Mansûr, Tefsir (1089) ve Taberânî (8682). Bu kraat azdr. bn Mes'ûd, sa es-

Sekafî, Zeyd b. Ali ve A'mebu ekilde okumulardr. Bahru'l-Muhit'e (5/225) bakn.
1

Hûd Sur. 41

3 Zümer Sur. 67
4 Ebû Ya'lâ (6781), Taberânî, ed-Dua (803), bnu's-Sünnî (500) ve bn Adiy (7/2655,

2656).

5 Zümer Sur. 67
6
Hûd Sur. 41

1 Taberânî (12661). Heysemî, Mecmau ’z-Zevâid’de (10/132) der ki: Ravilerden Nehel

b. Saîd metruktür.
8
Hûd Sur. 41

9 Zümer Sur. 67



76 -3Hûd Sûresi g-

bir kenarda ayr kalm olan oluna «Ey oulcuum!
Bizimle beraber gel, kafirlerle birlik olma» diye seslendi.''

(Hûd Sur. 42)

bn EbîHâtim'in Katâde’den bildirdiine göre Hz. Nuh’un tufanda boulan

olunun ismi Kenan'dr.’

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve

Ebu'-eyh’in bn Abbâs'tan bildirdiine göre Tufan'da boulan Hz. Nuh'un

oluydu, ama iman ve amelde babasna muhalefet etmiti .

2

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Ebû Câfer

Muhammed b. Ali'nin, "Ey oulcuum! Bizimle beraber gel, kafirlerle birlik

olma..." buyruunu açklarken: "Âyette bahsedilen çocuk, Hz. Nuh’un

hanmnn oludur" dediini bildirir .

3

bnu'l-Enbâri el-Mesâhifte ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Hz. Ali bu

âyeti "&î eklinde okumutur/

‘Vl/* ** ^UI yt Jfr J\

Is <s

"Olu: «Daa snrm, beni sudan kurtarr» deyince, Nuh:

«Bugün Allah'n buyruundan O'nun acdklar dnda
kurtulacak yoktur» dedi. Aralarna dalga girdi, olu da

boulanlara kart." (Hûd Sur. 43)

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre krime, "Bugün Allah'n

buyruundan Onun acdklar dnda kurtulacak yoktur"’ buyruunu

açklarken: "Sadece gemiye binenler kurtulacaktr" demitir .

2

1

bn Ebî Hâtim (6/2035).
2
Abdurrezzâk (1/307), Saîd b. Mansûr, Tefsîr (1094), bn Cerîr (12/449) ve bn Ebî

Hâtim 86/2034, 2039).

3 bn Cerîr (12/426) ve bn Ebî Hâtim (6/2034).

A
Ebû Hayyân, Ali ve Urve'nin bu ayeti bu ekilde okuduunu bildirir. Bahru'l-Mu.ît

(5/226).
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bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in Kasm b. Ebî Bezze'den bildirdiine göre

dalga, Hz. Nuh'un olu ile dan arasna girdi .
3

Hâkim, Ebû Zer'den Resûlullah'tn Usiiaiiahu bIb/Hi vaseiism): "Ehl-i Beyt'im, Hz.

Nuh'un gemisi gibidir. Ona binen kurtulur, binmeyen ise suda boulur"

buyurduunu nakleder.

4

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Humeyd b. Hilâl der ki: “Hz. Nûh, bir

adama gemi yapmnda kendisine yardm etmesi artyla bir ücret tayin etti.

Adam, Hz. Nûh’a yardm edip geminin yapm bitince, Hz. Nûh: “Ücretini

vermem veya Allah'n seni zalim olan kavimden kurtarmas arasnda tercihte

bulun” dedi. Adam: “Kavmime danp öyle karar vereyim” diyerek, kavmine

dant. Kavmi; “Git ve ücretini al” deyince, gelip; “Ücretimi istiyorum” dedi.

Bunun üzerine Hz. Nûh adama ücretini verdi. Adam henüz gözden

kaybolmadan, yüce Allah suya emrini verdi ve adam suyla bouarak: “Bana

verdiin ücreti al” dedi. Hz. Nûh: “Raz olduun ey sana verildi” dedi ve

adam boulanlarla beraber bouldu.”

1
LAfi ^ ^ Js\3

fJÜ l^u JJj ^
‘'Yere, «Suyunu çek!», göe, «Ey gök sen de tut!» denildi. Su
çekildi, i de bitti; gemi Gidiye oturdu. «Hakszlk yapan

millet Allah'n rahmetinden uzak olsun» denildi.”

(I lûJ Sur, 44)

bn Sa’d ve bn Asâkir, el-Kelbî vastasyla, Ebû Sâlih'ten, o da bn Abbâs'n

öyle dediini bildirir: “Hz. Nûh doduu zaman, babas seksen iki yandayd

ve o zaman hiç kimse kötülükten saknmyordu. Yüce Allah, Hz. Nûh'u dört

yüz seksen yanda kendilerine peygamber olarak gönderdi. Ve onlar

peygamber olarak yüz yirmi yl davet etti. Sonra Allah kendisine gemiyi

yapmasn emretti. Hz. Nûh alt yüz yandayken gemiyi bitirip ona bindi ve

’ Hûd Sur. 43
2 bn Ebî Hatim (6/2035).

3 bn Ebî Hatim (6/2035).
4
Hâkim (2/343). Hadis zayftr. Elbânî, Daîfu'l-Câmi (5247).



78 RHûd Sûresi

boulanlar bouldu. Gemi olayndan sonra üç yüz elli yl yaad. Hz. Nuh'un

olu am'n çocuklanntn çou beyaz tenlidir, ama aralarnda esmer olanlar

da vardr. Hâm'n çocuklar ise siyah tenlidir, ama aralarnda beyaz olanlar da

vardr. Yâsef'in çocuklar kumraldr ve kzl renkte olanlarda vardr. Kenân ise

tufanda boulan oludur. Araplar Kenan'a Yâm derler. Bunlarn annesi birdir.

Hz. Nûh gemiyi Nevz danda yapm, ondan sonra tufan balamtr. Hz.

Nuh bu çocuklar, gelinleri ve Hz. ît'in oullanndan kendisine iman eden

yetmi kiiyle gemiye bindi. Gemide seksen kiiydiler ve Hz. Nûh gemiye her

canldan bir çift yükledi. Geminin uzunluu, Hz. Nûh'un babasnn dedesinin

zira'yla üç yüz zira’, eni elli zira' ve yükseklii otuz zira' idi. Suyun dnda
kalan ksm, alt zira' idi ve geminin üstü kapalyd. Geminin, biri dierinden

alçak olan üç kaps vard. Yüce Allah krk gün krk gece yamur indirdi ve

yamura maruz kalan yabani hayvanlar, kular Hz. Nuh’un yanna gelip onun

emrine girdiler ve Allah'n emrettii ekilde onlarn her birinden bir çifti

gemiye ald. Hz. Âdem'in de cesedini gemiye yükledi ve onu kadnlarla

erkekler arasna koydu. Gemiye Receb’in onunda bindiler. Muharrem aynn

onuncu günü karaya çktlar. Aura günü oruç tutanlar bu sebeple oruç

tutmaktadr. Tufana sebep olan suyun yans gökten inerken, dier yans

yerden fkrmt. Bu sebeple yüce Allah: "Biz de derhal nehir gibi devaml

akan bir su ile göün kaplarn açtk. Yeryüzünde kaynaklar fkrttk. (Her

iki) su, takdir edilmi bir iin olmas için birlemiti"' buyurmaktadr. Sular,

en yüksek dadan on be zira' daha yüksee çkt ve gemi, bu suda yüzdü.

Alt ay boyunca yeryüzü sular altnda kald, ama sadece Haremi su basmad.

Gemi Harem'in etrafnda bir hafta dolat ve suyun altnda kalmamas için Hz.

Âdem’in ina ettii Beyt havaya yükseltildi. Bu ev, Beytu’l-mâmûr'dur.

Haceru'l-Esved ise Ebû Kubeys dana gitti. Gemi Harem’in etrafnda

dolatktan sonra, yoluna devam edip Cûdi danda karaya oturdu. Cudi da
Musul'dadr. Alt ay sonra karaya oturunca orada da bir yl tamamlanana

kadar kald. Geminin karaya oturmasndan alt ay sonra: "Hakszlk yapan

millet Allah’n rahmetinden uzak olsun
"2

denildi. Cûdi dana oturunca:

"Yere, «Suyunu çek!», göe, «Ey gök sen de tut!» denildi. Su çekildi, i de

bitti ..."
3 yeryüzü kurudu, gökten inen sulardan denizler olutu. Yerden çkan

'KamerSur.il, 12
2
Hûd Sur. 44

3 Hûd Sur. 44
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sular da Hismâ' denilen yerde topland ve krk yl sonra çekildi. Hz. Nûh bir

kasabaya indi ve herkes kendine bir ev ina etti. Evlerin ina edildii bu yere

Sûkus'-Semânîn (seksenlerin çars) ad verildi. KâbîTin oullan ve Hz. Âdem

ile Hz. Nûh arasnda yaayp slam' kabul eden erkekler suyun altnda kald.

Hz. Nûh dua edince aslan humma hastalna yakaland, güvercin evcilleti ve

kargann hayat zorlat. Hz. Nûh, KâbTin çocuklanndan bir kadnla evlendi

ve ondan bir çocuu olunca adn Yûnâtan koydu. Seksenler çars

kendilerine dar gelmeye balaynca Bâbil’e gidip ehri ina ettiler. Bu ehir

Frat ile Sarât (Irak’ta bir nehir) arasndadr. Bu ehirde saylan çoalp yüz

bine kadar ulat. Hz. Nûh gemiden inince Hz. Âdem'in cesedini Beytu'l-

Makdis’te defnetti .

3

Abdurrezzâk ve Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Katâde der ki: "Hz. Nûh

güvercini gönderince, güvercin bir zeytin yapra getirdi. Bu sebeple

kendisine boynundaki gerdanlk (gibi renkler) ve ayandaki kna gibi renkler

verildi .

3

Ibn Ebî Hâtim, Ebû Saîd'in öyle dediini bildirir: "Merr suyundan içmek

için yola çktmda, Frat'tan geçerken Haan ve Hüseyin’le karlatm.

Bana: “Ey Ebû Saîd! Nereye gidiyorsun?” diye sordular. Ben: “Merr suyundan

içmek istiyorum” cevabn verince, öyle dediler. “Merr suyundan içme.

Tufan olduu zaman, Yüce Allah yeryüzüne suyunu çekmesini, gökyüzüne de

suyunu tutmasn emretti. Baz yerler bu emre kar gelince Yüce Allah bu

yerleri lanetledi ve bu yerlerin suyu ac, topra çoraklap hiç bir ey bitirmez

oldu .”4

Ebu'-eyh, brahim et-Teymî'nin öyle dediini bildirir: "Yeryüzüne

suyunu çekmesi emredilince, Küfe dndaki bölgeler suyunu çekti, sadece

Küfe çekmedi. Bu sebeple Küfe lanetlendi. Dier topraklar iki öküzle

sürülebilirken. Küfe topraklan ancak dört öküzle sürülebilmektedir.”

bnu'l-Münzir'in krime'den bildirdiine göre âyette geçen

kelimesi, Habeîlerin kulland bir kelimedir.

' am topraklarnda bir yer.

3 bn Sa'd (1/40-42) ve bn Asâkir (62/245).

3 Abdurrezzâk (1/304).

4 bn Ebî Hâtim (6/2036).
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bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in Vehb b. Münebbih’ten

bildirdiine göre âyette geçen “y^” kelimesi, Habeîlerin kulland bir

kelimedir ve yutmak mânâsndadr .

1

Ebu’-eyh’in Cafer b. Muhammed’den bildirdiine göre babas,

kelimesi Hintlilerin kulland bir kelimedir ve içmek mânâsndadr” demitir.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bn Abbâs’tan bildirdiine göre

kelimesi tutmak, “*^ buyruu ise suyun gitmesi mânâsndadr.

2

bn Cerîr ve Ebu'-eyh’in Mücâhid’den bildirdiine göre “.£ J^a’

buyruu suyun eksilmesi, buyruu ise Hz. Nûh’un kavminin helak

olmas mânâsndadr.

3

Ahmed, Ebu'-eyh ve bn Merdûye, Ebû Hureyre’nin öyle dediini

bildirin “Hz. Peygamber (saflBiiahu alevHi vesBiiem), Yahudilerden, Aura günü oruç tutan

bir toplulua rastlad ve: "Bu oruç da nedir?" diye sordu. Onlar: “Bu günde

Allah Musa'y ve srâilogullann suda boulmaktan kurtard. Yine bu gün de

Firavun'u suda bodu. Bu günde gemi Cûdî üzerine oturdu. Nûh ve Mûsâ,

Allah'a ükür için bu günde oruç tuttular” cevabn verince, Resûlullah (aUUu

oByti «selim): "Ben Musa'ya ve bu günün orucuna daha lâym" buyurup oruç

tuttu ve ashabna da oruç tutmalarn emretti .”

4

bn Cerîr, Abdulazîz b. Abdilafûrîden, babasndan, Resûlullah’m Csstiaiahu aieyti

vesellem) öyle buyurduunu nakleder: "Hz. Nûh, Receb aynn ilk günü gemiye

binmi, hem kendisi, hem de beraberindekiler oruç tutmulardr. Gemi onlar,

alt ay suyun üzerinde dolatrm ve Muharrem aynda Aura günü Cûdi

danda karaya oturmutur. O zaman Hz. Nûh oruç tuttu ve yanndaki

insanlara, vahi olsun ehli olsun hayvanlara da Allah'a ükür için oruç

tutmalarm emretti

}

1 bn Ebî Hatim (6/2036).
2 bn Cerîr (12/421, 422) ve bn Ebî Hâlini (6/2036).

3 bn Cerîr (12/421).

4 Ahmed 14/335 (8717).

5 bn Cerîr (12/419, 420). Yazarmz, hadisi el- Leâl?de (2/116, 117) zikretmitir.
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Isbehânî et-Terîb’de, Ebû Hureyre’nin öyle dediini bildirir: “Aura günü,

Yüce Allah'n Hz. Âdem'in tövbesini kabul ettii, Hz. Nuh'un gemisinin Cûdi

danda karaya oturduu, srâiloullar için denizi yard ve Hz. sa'nn

doduu gündür. Bu gün oruç tutmak Müslümanlar arasnda kabul edilmi

bir sünnettir.”

bn Merdûye’nin bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb der ki: Gemi Cûdi

danda karaya oturduktan sonra Hz. Nûh, bir müddet gemide bekledi. Sonra

kendisine izin verildi ve daa inip kargay çararak: “Bana yeryüzüyle ilgili

bilgi getir” dedi. Karga yere inip, Nuh'un kavminden boulanlar görünce

geriye dönmekte gecikti ve bu sebeple Hz. Nûh kargay lanetledi. Sonra

güvercini çannca, güvercin gelip eline kondu. Hz. Nûh: “n ve bana

yeryüzüyle ilgili bilgi getir” dedi. Güvercin gitti ve fazla geçmeden gagasyla

tüylerini silkeleyerek gelip: “Yeryüzüne inebilirsin. Yeryüzünde bitkiler

yetiti” dedi. Hz. Nûh: “Allah sana bereket versin ve evlerde barndrsn ve

seni insanlara sevdirsin. Eer insanlarn sana üümelerinden korkmasaydm,

yüce Allah'a, ban altn yapmas için dua ederdim” dedi.

bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Mücâhid der ki:

“Cûdi, Cezîre'de bir dadr. O günde dalar suda boulmaktan (kurtulmak

üzere) uzanp yükselmiler, o ise Allah için tevazu göstermi ve suya batmad

ve Hz. Nuh'un gemisi onun üzerinde durdu .” 1

el-Azame’de Ebu’-eyh Atâ’nn öyle dediini bildirir: “Cûdi da dndaki

bütün dalar uzanp yükseldiler, sadece Cûdi da Allah'n emrinin

gerçekleeceini bilmi ve sakin durmutur. Yüce Allah, tufan zaman,

Haceru'l-Esved’î Ebû Kubeys danda saklamtr.”2

bn CenVin Dahhâk’tan bildirdiine göre Cûdî, Musul'da bir dadr.

3

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in Katâde'den bildirdiine göre Yüce Allah,

gemiyi, ondan sonra yaplan nice gemilerin helak olmasna ramen bir âyet

1 bn Cerîr (12/422) ve bn Ebî Hâtim (6/2037).
2
Ebu’-eyh (1189).

3 bn Cerîr (12/423).
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olarak Cezîre topraklarndaki Bakrda denilen yerde bekletmitir. Hatta bu

ümmetten bazlan bu gemiyi görmülerdir."

1

sj\j JjiJl ö[) JJ*\ IjA ü] Oj JU çy <£&)

cM * du& ^ cr^ q i; js * *^uJ
* , ^

4^1 yj <>! ^ 4jil^ ^ ^ 4>^ ^

«>? ^}) Jrj&% f4 * J u vlüUt 61 s!L i>l

üi-r-UJI

"Nuh Rabbine seslendi: «Rabbim! Olum benim ailemdendi.

Dorusu Senin vadin haktr. Sen hükmedenlerin en iyi

hükmedenisin» dedi. Allah: «Ey Nuh! 0 senin ailenden

saylmaz; çünkü kötü bir i ilemitir; öyleyse bilmediin
eyi Benden isteme. te sana öüt, bilgisizlerden olma»
dedi. «Rabbim! Bilmediim eyi Senden istemekten Sana

snrm. Beni balamaz ve bana merhamet etmezsen
kaybedenlerden olurum» dedi."

(Hûd Sur. 45 -47 )

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'ln bildirdiine göre Hasan(- Basrî) der ki: "Hz.

Nûh, Rabbine seslenip öyle dedi: "Ya Rabbi! Olum benim ailemdendi. Sen

de ailemi kurtaracan vaad etmitin. Olum da ailemdendi."*

Abdurrezzâk, Firyâbî, bn Cerîr, bnu'I-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh

ve bn Asâkir, bn Abbâs'n öyle dediini bildirir: "Hiçbir peygamberin

hanm zina etmemitir. "...O senin ailenden saylmaz..." 3 buyruundan

kastedilen: "Bu, seninle kurtaracam vaad ettiim aile fertlerinden deildir"

mânâsndadr." 4

1 bn Ebî Hâtim (6/2037)
2 bn Ebî Hâtim (6/2038).

3 Hûd Sur. 46

4
Abdurrezzâk (1/310), bn Cerir (12/429), bn Ebî Hâtim (6/2034, 2039) ve bn Asâk-

(62/265)
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bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in Dahhâk vastasyla bildirdiine göre bn

Abbâs: "Peygamberlerin hanmlar zina etmezler" deyip, bu âyeti
"

’jl j-ü âj|

pJLi"
1

eklinde okuyarak: "Ey Nûh! Senin bu istein kötü bir istektir ve

senden böyle bir istekte bulunmana raz olmam" mânâsn verirdi.

2

Ebu'-eyh'in Saîd vastasyla bildirdiine göre Katâde, âyet hakknda

öyle demitir: "Yüce Allah, Hz. Nûh'a, herhangi biri için bir ey istemesini

yasaklad için, Hz. Nûh'un Kabinden, olu için istekte bulunmas kötü bir

istek olarak nitelenmitir. Abdullah, bu âyeti " dJ li Jllî J pJU» Jü ijj

eklinde okumutur. Katâde’den bakas, Hz. Nuh'un suda boulan

olunun adnn Kenân olduunu söylemitir. Katâde, Kenân'n, hem imanda,

hem de amelde babasna ters dütüünü söylemitir.

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Ebû Cafer er-Râzî der ki: Zeyd b. Eslem'e,

bu âyeti nasl okuduunu sorduumda, "pJli eklinde okuduunu

söyledi.

Hâkim, el-Kunâ'da Ebu’l-Âliye'den, Ubey b. Ka’b'n bu âyeti
" '£

pjli”5 eklinde okuduunu bildirir.

bnu’I-Münzir’in bildirdiine göre Alkame, bu âyetin, bn Mes'ûd’un

kraatnda, "pJli ‘Jl ^"

6

eklinde olduunu söylemitir.

bn Cerîr, Ali (b. Ebî Talha) vastasyla, bn Abbâs'n, "pJU* '£ jü

buyruunu: "Bilmediin bir konudaki istein iyi olmayan bir istektir" eklinde

açkladn bildirir.
8

Tayâlisî, Ahmed, Ebû Dâvud, Tirmizî, bnu'l-Münzir ve bn Merdûye, ehr

b. Haveb vastasyla, Esmâ binti Yezîd'den Resûlullah'n (saylatn Barhi y»*™) bu

1 Hûd Sur. 46
2 bn Ebî Hâtim (6/2040).

3 Hûd Sur. 46
4 Hûd Sur. 46

5 Hûd Sur. 46
6 Hûd Sur. 46

7 Hûd Sur. 46
8 bn Cerîr (12/434).
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âyeti, “pJl Jt*

*1”’ (=yi olmayan bir amel yapt) eklinde okuduunu

bildirir.

2

Ahmed, Ebû Dâvud, Tirmizî, Taberânî, Hâkim, bn Merduye ve Ebu Nuaym,

el-Hlye'de, ehrb. Haveb vastasyla Ümmü Seleme’den Resûlullah'r (seiiaiianu

afeyt mailem) bu âyeti ü}”5 (=yi olmayan bir amel yapt) eklinde

okuduunu bildirir.
4

Abd b. Humeyd der ki: “Ümmü Seleme, Esma binti Yezîd'dir.” Ebû sa et-

Tirmizî: “Bana göre iki rivayet ayn hadistir” demitir.

Buhârî Tari/'te, bn Merdûye ve Hatîb, Hz. Âie'den, Resûlullah'n («ileli»™

eMi »eseitem) bu âyeti, “pJiâ£t ii}"
5 (=yi olmayan bir amel yapt) eklinde

okuduunu bildirir.

6

bn Merdûye, bn Abbâs’tan, Resûlullah’n (saiisiiahu Beyhi raseiism) bu âyeti, “ J*i ii

(=yi olmayan bir amel yapt) eklinde okuduunu bildirir.

bn Çengin bildirdiine göre krime der ki: “Bu âyet baz kraatlerde, " ü
j^”8

(=yi olmayan bir amel yapt) eklinde okunmaktadr.”9

Ebu'-eyh, Dahhâk’n, lU* di}”

10

buyruunu açklarken: “Hz.

Nuh'un olunun yapt kötü amel küfürdü” dediini bildirir.

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr, bu âyeti, “pJü>Jc. j di}”'
1

1

Hûd Sur. 46
2
Tayâlisî <1736), Ahmed 45/549, 574, 581 (27569, 27595, 27606), Ebû Dâvud (3982) ve

Tirmizî (2931). Sahih hadistir (bak: Elbârû, Sahih Sünen Ebû Dâvud, 3369).

5 Hûd Sur. 46
4 Ahmed 44/136 (26518), Ebû Dâvud (3983), Tirmizî (2931, 2932), Taberânî 23/335

(774-778) ve Ebû Nuaym (8/301). (Elbânî, Sahih Sünen Ebû Dâvud, 3370).

5 Hûd Sur. 46
6
Buhârî (1/286, 287) ve Hatîb (2/289).

7 Hûd Sur. 46
8 Hûd Sur. 46
9 bn Cerîr (12/429)
10
Hûd Sur. 46

11

Hûd Sur, 46
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eklinde okumu ve: "Yapt i peygambere isyan etmekti" demitir.

bn Cerîr ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Mücâhid, "öyleyse bilmediin

eyi Benden isteme ..."
1 buyruunu açklarken: "Yüce Allah, Hz. Nûh’a, onun

olu olmadn belirtmitir" demitir.

2

bn Cerîr ve Ebu'-eyh, bn Zeyd'in, "ite sana öüt, bilgisizlerden olma,

dedi
"3 buyruunu öyle izah etmitin “Vaadettiimi yerine getirmeyeceimi

zannedecek ve bunu Benden isteyecek kadar cahil olma. Böyle yapman bir

hatadr." Bunun üzerine Hz. Nûh: "Rabbim! Bilmediim eyi Senden

istemekten Sanasnrm"4
diyerek hatasndan döndü .

5

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Mücâhid der ki: "Kii, yüz eyden saknp

bir eyden saknmasa, takva sahibi olamaz. Yine, yüz eyden uzaklap bir

eyden uzaklamasa vera sahibi olamaz. Kendisinde cahillikten bir haslet

bulunan cahillerden saylr. Hz. Nûh: "Rabbim! Olum benim ailemdendi ..."
6

dedii zaman Yüce Allah'n: "te sana öüt, bilgisizlerden olma, dedi"7

buyurduunu duymadn m?"

Ebu'-eyh'in Fudayl b. yâd'dan bildirdiine göre Hz. Nûh, Rabbine:

"Rabbim! Olum benim ailemdendi" deyince, Yüce Allah: "Ey Nûh! Olum
benim ailemdendi, demen (ve onu kurtarmam istemen) iyi bir amel deildir,

"öyleyse bilmediin eyi Benden isteme. te sana öüt, bilgisizlerden

olma"8
dedi. Hz. Nûh, Yüce Allah'n, "te sana öüt, bilgisizlerden olma* 9

buyruundan dolay krk yl alad.

1 Hûd Sur. 46
2 bn Cerîr (12/427) bn Cerîr der ki: 'Tufanda boulan kii Hz. Nûh'un oluydu.

Çünkü yüce Allah onu zikretmi ve Hz. Muhammed'e de olu olduunu "Nuh, bir

kenarda ayr kalm olan oluna «Ey oulcuum! Bizimle beraber gel, kâfirlerle birlik

olma» diye seslendi" ayetiyle bildirmitir. Yüce Allah'n, ayette, onun, Hz. Nûh'un olu
olduunu bildirmesine ramen bunun böyle olmamas caiz deildir.

3 Hûd Sur. 46
4 Hûd Sur. 47
5 bn Cerîr (812/436).
6 Hûd Sur. 45
7 Hûd Sur. 46
8 Hûd Sur. 46
9 Hûd Sur. 46
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Ahmed Zühd'öe, Vuheyb b. el-Verd el-Hadramî’nin öyle dediini bildirir:

“Yüce Allah, Hz. Nuh'u olundan dolay knayp, “...ite sana öüt,

bilgisizlerden olma"
1

buyurunca, üç yüz yl alad ve gözyalarndan dolay

gözlerinin altnda çizgiler olutu ."2

pÂ CjSjjj & £%-> iuÂl U JJ

"Denildi ki: Ey Nuh! Sana ve seninle beraber olan

ümmetlere bizden selam ve bereketlerle (gemiden) in!

Kendilerini (dünyada) faydalandracamz, sonra da

bizden kendilerine elem veriri bir azabn dokunaca
ümmetler de olacaktr/' (MgJ Sur. 48)

Ebu’ eyh, bn Zeyd'in, "Denildi ki: Ey Nuh! Sana ve seninle beraber

olan ümmetlere bizden selam ve bereketlerle (gemiden) in! Kendilerini

(dünyada) faydalandracamz, sonra da bizden kendilerine elem verici bir

azabn dokunaca ümmetler de olacaktr"

3

buyruunu öyle açkladn
bildirir: “Onlar, Allah kendilerinden raz olarak ve Allah’tan bir esenlikle

gemiden indiler. Onlar, o zaman Allah’n rahmetine urayan bir topluluktu.

Sonra Yüce Allah onlardan ümmetler oluacak nesiller çkard. Bunlarn

bazlar rahmete kavuurken bazlar da azaba maruz kalmtr. Ümmetler,

tufandan kurtulan o topluluktan çoalp yeryüzüne dalmtr."

Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî), "Denildi ki: Ey Nuh! Sana

ve seninle beraber olan ümmetlere bizden selam ve bereketlerle

(gemiden) in! Kendilerini (dünyada) faydalandracamz, sonra da bizden

kendilerine elem verici bir azabn dokunaca ümmetler de olacaktr"'

buyruunu açklarken öyle demitir: "Hâlâ yüce Allah, bize (bu bereketteki

)

paymz ve nasibimizi vermekte, bizim kendimiz için bile ihmal ettiimiz:

eyleri, bizim için unutmayp vermektedir. Her ümmetin helak olmasnda,

1 Hûd Sur. 46
2

Ahmed (sh. 50)

3 Hûd Sur. 48
4 Hûd Sur. 48
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kurtulan kiilerin sulbünde bizi yaratm ve sonunda bizleri, yeryüzüne

gönderilen en hayrl ümmetten yapmtr."

ibn Ebî Hatim, Ebu'-eyh ve et-Ttbbu'n-NebsvVde bnu's-Sünnî, bn

Abbâs'n: “Hz. Nûh gemiden çknca ilk olarak mersin aac denilen bir bitkiyi

dikmitir" dediini bildirir .

1

Ebu'-eyh, Osmân b. Ebî Âtike’nin öyle dediini bildirir: “Hz. Nuh

gemiden inip yere ayak basnca ilk olarak Süryâni diliyle: “Yâ Mûri Atkin" (=Ey

mevlam! Islah et" dedi.

Ebu’-eyh ve bn Asâkir, Vehb b. Münebbih'in öyle dediini bildirir Yüce

Allah, Hz. Nuh’un kavmini tufanda boduu zaman Hz. Nuh'a: “Ben, kendi

elimle insanlan yarattm Bana itaat etmelerini emrettim. Onlar ise Bana isyan

edip gazabm seçtiler. Yarattklarmdan Bana isyan etmeyenleri, isyan

edenlerin günahyla azaplandrdm. Kendi adma yemin ederim—ki hangi ey
Benim gibidir!— Bundan sonra tufanla iyilerle kötülere aynt anda azab

etmeyeceim. Kyamet gününe kadar, gökkuam kullanma ve

memleketlerime tufandan emniyet sebebi yapacam” buyurdu. O zaman,

gökkuanda kiri ve ok ta vard. Yüce Allah bunlan söyledikten sonra oku

ve kirii yaydan çekip ald ve yay eklindeki gökkua kullar ve memleketler

için tufandan emniyette olma sebebi olarak kald .

2

bn Asâkir, Husayf’n öyle dediini bildirir: “Hz. Nuh gemiden inip, Hismâ

dana baknca, iki nehir arasndaki Hanrân tepesini gördü. Harran'a gidip

ehri kurdu. Sonra Dmak'e (am’a) gidip orada da bir ehir kurdu. Tufandan

sonra ilk kurulan ehir Harran, sonra ise Dmak’tr.”3

bn Asâkir’in Ka’bu’l-Ahbâridan bildirdiine göre tufandan sonra

yeryüzünde yaplan ilk duvar, Harran ve Dmak, sonra Bâbil duvariandr."4

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh’in bildirdiine göre

Muhammed b. Ka’b el-Kurazî der ki: “Kyamet gününe kadar her mümin

kadn ve erkek, yüce Allah'n, “Sana ve seninle beraber olan ümmetlere

1 bn Ebî Hatim (6/2041).

2 bn Asâkir (62/268).

3 bn Asâkir (1/12).

4 bn Asâkir (1/11).
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bizden selam ve bereketlerle (gemiden) in" buyruunda geçen selamet ve

berekete dâhildir. Yine, kyamet gününe kadar her kâfir kadn ve erkek

"Kendilerini (dünyada) faydalandracamz, sonra da bizden kendilerine

elem verici bir azabn dokunaca ümmetler de olacaktr"' buyruunda

geçen elem verici azaba dahildir .

2

bn Cerîr'in bildirdiine göre Dahhâk "Denildi ki: Ey Nuh! Sana ve seninle

beraber olan ümmetlere bizden selam ve bereketlerle (gemiden) in!

Kendilerini (dünyada) faydalandracamz, sonra da bizden kendilerine

elem verici bir azabn dokunaca ümmetler de olacaktr"3 âyetim

açklarken öyle dedi: “Yüce Allah ezeli ilminde onlann saadet ehli (cennetlik)

olduunu bildii için, Hz. Nûh’tan sonra doacak olan müminlerin de

selamette olacan bildirmitir. ekavet ehlini de ezeli ilmiyle bildii için,

kendilerinden sonra gelecek olan ekavet ehlini (cehennemlikleri) dünyada

faydalandracan, sonra kendilerine elem verici bir azabn tattrlacam

bildirmitir.”4

Ahmed Zühd’de, Ka’b'n öyle dediini bildirir: "Hz. Nûh’tan sonrc

yeryüzünde, kendileriyle belann defedildii on dört kii devaml mevcuttur.”

ja 4JU35 Vj cJ\ U ihJ[ Ifc*. lyjJl *\Â ja •JLî

JUI l\ >>Li IJU

"Bunlar sana vahyettiimiz bilinmeyen olaylardr. Sen de,

milletin de daha önce bunlar bilmezdiniz. Sabret, sonuç,

Allah'tan saknanlarndr.” (Hûd Sur. 40)

bn Ebî Hâtim’in Ebû Mâlik’ten bildirdiine göre ".Lil di” buyruunur

mânâs, "Bu olaylar” dr .

5

Ebu’-eyh, Süddî’nin öyle dediini bildirir: "Yüce Allah, Hz. Nûh kssasn

1

Hûd Sur. 48
1 bn Cerîr (12/438) ve bn Ebî Hâtim (6/2042).

3 Hûd Sur. 48

4 bn Cerir (12/440).

5 bn Ebî Hatim (6/2043).
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anlattktan sonra Hz. Muhammed’e (saiiaiiahu aleyhi veseiiam): "Bunlar sana

vahyettiimiz bilinmeyen olaylardr. Sen de, milletin (Araptar) de daha

önce (Kur'ân' sana vahyetmeden önce) bunlar bilmezdiniz. Sabret, sonuç,

Allahtan saknanlarndr" buyurmutur."

bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Ebu’-eyh, Katâde'nin öyle dediini bildirir:

"Eer, Yüce Allah, Kur'ân’ Resûlullah'aMaiBhu aleyhi «seMvahyetmeseydi, ne Hz.

Peygamber (saiBishu aleyhi vBseiitm) ne de kavmi bu kssalar bilmezlerdi."
1

jgî aj yt (Jd u â iji^ u ji »> Jp
«*jîi> Stçj ûj ijp-i& Npjîiî* öjjâiS

^ .U4JI j-ji 4 ijjjî p pZj \j}zu pjî lü * büi

% u u ijJii * ijljâ Sli ,uûjî Jj ijî PpAi

Jj» i>i
* ^ uj düii ^ ^JT ji

iu i 41 ifiî js u*Jî Jjuu Üij^ v
cJSy * Ojjte V p U <>j* & * öjSpj

^ hil-.j L* fi&ljî Ai* ijJjj
*

ü_^î UJj * JâU^- Js' ^U yjj oj. V

j

SU iibj * w.lJU ^ & a^->. Ui iJJ 'jjJij IS>
J *L*j i oIjL j«A>U-

r
jî oUJ IjJu Vî jjiS- ISU J Vl ÜUI ÜJ uJül .JU

"Âd kavmine de kardeleri Hûd’u (gönderdik). Dedi ki: Ey

kavmim! Allah'a kulluk edin. Sîzin O'ndan baka tLnrnz
yoktur. Siz yalan uyduranlardan bakas deilsiniz. Ey

1 bn Cerîr (12/442) ve bn Ebî Hatim (6/2043).
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kavnim! Ben, ona (peygamberlie) karlk sizden bir ücret

istemiyorum. Benim ücretim, beni yaratandan bakasna ait

deildir. Hâla aklnz kullanmyor musunuz? Ey kavmim!

Rabbinizden ba dileyin; sonra da O'na tövbe edin ki,

üzerinize göü (yamuru) bol bol göndersin ve kuvvetinize

kuvvet katsn. Günah ileyerek (Allah'tan) yüz çevirmeyin.

Dediler ki; «Ey Hûd! Sen bize açk bir mucize getirmedin,

biz de senin sözünle tanrlarmz brakacak deiliz ve biz

sana iman edecek de deiliz. Biz "Tanrlarmzdan biri seni

fena çarpm!" demekten baka bir söz söylemeyiz!» (Hûd)

dedi ki: «Ben Allah' ahit tutuyorum; siz de ahit olun ki

ben sizin ortak kotuklarnzdan uzam. O'ndan baka
(taptklarnzn hepsinden uzam). Haydi, hepiniz bana
tuzak kurun; sonra da bana mühlet vermeyin! Ben, benim
de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a dayandm. Çünkü

yürüyen hiçbir varlk yoktur ki. O, onun perçeminden

tutmu olmasn. üphesiz Rabbim dosdoru yoldadr. Eer
yüz çevirirseniz üphesiz kî benimle size gönderileni size

bildirdim. Rabbim (dilerse) sizden baka bir kavmi yerinize

getirir de O'na hiçbir zarar veremezsiniz. Çünkü benim
Rabbim her eyi gözetendir.» Emrimiz gelince, Hûd'u ve

onunla beraber iman edenleri tarafmzdan bir rahmetle

kurtardk, onlan ar bir azaptan kurtulua erdirdik. te Âd

(kavmi). Rablerinin âyetlerini inkâr ettiler; O'nun

peygamberlerine âsi oldular ve inatç her zorbann emrine

uydular. Onlar hem bu dünyada, hem de kyamet gününde
lanete tâbi tutuldular. Biliniz ki, Âd (kavmi) Rablerini inkâr

ettiler. (unu da) bilin ki Hûd'un kavmi Âd, Allah'n

rahmetinden uzak klnd."
{Hûd Sur. 50-G0)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in Katâde'de

bildirdiine göre " kelimesinin mânâs, yaratmaktr.

2

1 Hûd Sur. 51
2 bn Cerîr (12/443) ve bn Ebî Hatim (6/2044).
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îbn Asâkir'in bildirdiine göre Dahhâk der ki: "Yüce Allah. Âd kavmine üç

yl yamur göndermedi. Hz. Hûd onlara: "Rabbinizden ba dileyin; sonra

da O'na tövbe edin ki, üzerinize göü (yamuru) bol bol göndersin
" 1

deyince, onlar bunu kabul etmeyip azgnlklanna devam ettiler.

Saîd b. Mansûr, Tabakât 'ta bn Sa'd, Musannefte bn Ebî eybe, bnu'l-

Münzir, bn Ebî Hatim, Ebu'-eyh ve Sünen ’de Beyhakî, a’bî'nin öyle

dediini bildirir: Hz. Ömer yamur duas için çkt ve sadece istifar edip

döndü. Kendisine: "Gördüümüz kadaryla yamur yamas için dua

etmedin" denilince ise: "Yamuru, sayelerinde yamur indirilen yldzlarla

istedim” karln verip: "Rabbinizden ba dileyin; sonra da O'na tövbe

edin ki, üzerinize göü (yamuru) bol bol göndersin."2 “Rabbinizden

mafiret dileyin; çünkü O çok balaycdr. (Mafiret dileyin ki,) üzerinize

gökten bol bol yamur indirsin
"3 âyetlerini okudu .

4

Ebu'-eyh’in Hârûn et-Teymî'den bildirdiine göre âyette geçen "

O15I «U-Ll”
5 buyruu: "Yamuru size mevsimide göndersin”

mânisndadr.

Ebu'-eyh'in bn Zeyd'den bildirdiine göre âyette geçen " fiui* .Q
Ijljü

”6 buyruu: "Size, yamur üstüne yamur (bol bol) indirsin”

mânâsndadr.

bn Cerir, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre

âyette geçen jj ly ^y.s"
7 buyruu: "Gücünüze güç katsn”

mânâsndadr .

8

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in krime'den bildirdiine göre âyette geçen

1 Hûd Sur. 52
2 Hûd Sur. 52

3 Nûh Sur. 10, 11

4
Saîd b. Mansûr, Tefsîr (1095), bn Sa'd (3/320), bn Ebî eybe (2/474), bnu'l-Münzir,

M. el-Evsat (2217), bn Ebî Hâtim (6/2045) ve Beyhakî (3/351, 352).

5 Hûd Sur. 52
6 Hûd Sur. 52

7 Hûd Sur. 52
8 bn Cerir (12/445) ve bn Ebî Hâtim (6/2045).
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^3® Jl «3® buyruu: “Size torunlar versin” mânâsndadr.

2

bn Cerîr'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre jak> Jr&l !»>[ ûi’

f>

buyruu: "Putlarmzdan biri seni çldrtm!” demekten baka bir söz

söylemeyiz” mânâsndadr.

4

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Mücâhid'in, " j$iü o|

U^J âX&\ yi”
5 buyruunu: "Putlan seni çldrtm” eklinde

açkladn bildirir.

6

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve Ebu'-eyh’in Katâde'den bildirdiine göre ,
"

ûj

Jâû jr^il j*ü
”7 buyruu: "Senin, ilahlanmz kötülemen, onlarn

seni çarpm olmalar sebebiyledir” mânâsndadr.

8

bn Ebî Hâtim, Yahya b. Saîd'in öyle dediini bildirir: "Haddi aan

hrszdan veya saldrgan aslandan ya da azgn eytandan korkan "Ben, benim

de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah a dayandm. Çünkü yürüyen hiçbir

varlk yoktur ki. O, onun perçeminden tutmu olmasn. üphesiz Rabbim

dosdoru yoldadr"9 âyetini okusun. Yüce Allah, bu âyeti okuyan herkesten

korktuklarn uzaklatrr.”

bn Cerîr ve Ebu'-eyh, Mücâhid'in, âyette geçen kelimesinin

hak mânâsnda olduunu söylediini bildirir.”

bn Ebî Hâtim’in Ebû Mâlik’ten bildirdiine göre âyette geçen” JâJt yiii
”' 2

' Hud Sur. 52
2
îbn Ebî Hatim (6/2045).

3 Hud Sur. 54

4 bn Cerîr (12/447).

5 Hûd Sur. 54
6 bn Cerîr 812/447) ve bn Ebî Hâtim (6/2046).

7 Hûd Sur 54
8
Abdurrezzâk (1/304) ve bn Cerîr (12/448).

9 Hûd Sur. 56
10
Hûd Sur. 56

11 bn Cerîr (12/450).
13
Hûd Sur. 58
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kelimesi, idetli azab mânâsndadr.

1

Ibn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh, Katâde’den, "uuc ^ JîT
”

2

buyruunun, "Her zorba mürik” mânâsnda olduunu bildirir .
5

bn Ebî Hâtm ve Ebu'-eyh’in SüddTden bildirdiine göre "j ^ j£’
M

buyruu: "Her zorba ve dümanlk eden kimse” mânâsndadr.

5

bnu'l-MünzirMn ibrâhim en-Nehaî’den bildirdiine göre âyette geçen

"j-t
”6

kelimesi "Haktan sapan kii” mânâsndadr.

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Süddî'nin, "Onlar hem bu dünyada, hem de

kyamet gününde lânete tâbi tutuldular"7
âyetini açklarken: "Hz. Hûd’dan

sonra gönderilen hiçbir peygamber yoktur ki, Âd kavmi onun diliyle

lanetlenmesin” dediini bildirir.

8

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Mücâhid, "Onlar hem bu dünyada, hem
de kyamet gününde lânete tâbi tutuldular"9 âyetini açklarken: "Âhiret

günü baka bir lanete urarlar” demitir.

bnu'I-Münzir ve Ebu'-eyh, Katâde'nin: "Allah onlara pe pee iki lanet

göndermitir. Bu lanetlerden birisi dünyada, dieri ise âhirette onlara isabet

edecektir” dediini bildirir.

> fil& u âi
p
jî lî Jlî UJU Jp

vp k 4\ Ujî P bü&û ûî r^'
/ / Ji

jJ ot Ûl^jt ili jî ILi jj ü jjli
*

1

bn Ebî Hâtim (6/2047).
J Hûd Sur. 59
3 bn Cerîr (12/452) ve bn Ebî Hâtim (6/2407).

4 Hûd Sur. 59

5 bn Ebî Hâtim (6/2048).
6
Hüd Sur. 59

1 Hûd Sur. 60
8 bn Ebî Hâtim (6/2048).

9 Hûd Sur. 60
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>i fi»
u jû * fJj ü*pi; it; ii ^ &jj lijuî iiij u

«4^>1^6î^ ,/fo yö^fej^

V»
jSt* liji^ ¥ *& •-M' fj» Ü * j*r« ^A>‘ ui

Jlii lijjkj *
(^.âjji uL’JlP i-SÜ^-tli j*jJ-j 4)I

144J ü>;Wu- uii * ^ Jipj siyi çii übc ^jis ^ i

4-^' >* *1 c5>t ^ f^->i Ji^J
** * / **

'j^ *^b
*

^ iiî mî ,^3 ^ b\V 4j ij& <j

"Semûd kavmine de kardeleri Salih'i (gönderdik). Dedi ki:

Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin O ndan baka tanrnz
yoktur. O sizi yerden (topraktan) yaratt. Ve sizi orada

yaatt. O halde O'ndan mafiret isteyin; sonra da O na tövbe

edin. Çünkü Rabbim (kullarna) çok yakndr, (dualarm)

kabul edendir. Dediler ki: «Ey Salih! Sen bundan önce

içimizde ümit beslenen birisiydin. (imdi) babalarmzn
taptklarna tapmaktan bizi engelliyor musun? Dorusu biz,

bizi kendisine (kullua) çardn eyden ciddi bir üphe
içindeyiz.» (Salih) dedi ki: «Ey kavmim! Eer ben

Rabbimden (verilen) apaçk bir delil üzerinde isem ve O
bana kendinden bir rahmet (peygamberlik) vermise, buna
ne dersiniz? Bu durum karsnda O na âsi olursam beni

Allah'tan (O nun azabndan) kim korur? O zaman siz de

bana ziyan vermekten fazla bir ey yapamazsnz. Ey

kavmim! te size mucize olarak Allah'n devesi. Onu
brakn. Allah'n arznda yesin (içsin). Ona kötülük

dokundurmayn; sonra sizi yakn bir azap yakalar.» Fakat

Semûd kavmi o deveyi, ayaklarm keserek öldürdüler. Salih

dedi ki: «Yurdunuzda üç gün daha yaayn (sonra helâk

olacaksnz)!» Bu söz, yalanlanamayan bir tehdit idi.

Emrimiz gelince, Salih'i ve onunla beraber iman edenleri.
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ot dJ uî fSu jii ubu ijJu ^ijii lilij ö.u- Aüj

#» '

"Andolsun ki elçilerimiz brahim'e müjde ile gelip: «Selâm»

dediler O da: «Selâm» dedi ve vakit geçirmeden kzartlm
bir buzay getirdi/' (Had Sur. e>o)

bn Ebf Hâtim, Osman b. Muhassin'in: "Hz. brâhim'in misafirleri dört

kiiydi. Bunlar: Cibril, Mîkâîl, srafil ve Refâfl'di” dediini bildirir.
3

Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr, bu âyeti, "JJL ji ijîis”

eklinde okumu ve: "Meleklerin selam verip «Selam» dedii her söz, ban
mânâsndadr” demitir. 4

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre âyette geçen

"iu*-” kelimesi, semiz mânâsndadr. 5

0 *-•

bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre âyette geçen

kelimesi, kzartlm mânâsndadr.6

Ebu'-eyh’in bn Abbâs'tan bildirdiine göre âyette geçen

kelimesi, halanm mânâsndadr.

7

Tastî'nin bn Abbâs 'tan bildirdiine göre Nâfi b. el-Ezrak ona: "Bana yüce

Allah'n, âyette geçen " 1̂ sözünün mânâsn söyle" deyince, bn

Abbâs: "Talarn üzerine konulup bu talarn scaklyla pien mânâsndadr"

cevabn verdi. Nâfi: "Peki, Araplar öylesi bir ifadenin ne anlama geldiini

1

Hud Sur. 68
2 bn Ebî Hâtim (6/2053).

3 bn Ebî Hâtim (6/2054).

4 Hamza ve Kisâî de bu ayeti ayru ekilde okumu, dierleri ise "ll" eklinde

okumulardr.
5 bn Cerîr (12/468)
6 bn Ebî Hâtim (6/2053).

7 bn Cerîr (12/468)
8
Hûd Sur. 69
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biliyorlar m ki?” diye sorunca da, bn Abbâs öyle demitir: “Tabi ki! Yoksa

airin:

Onlardan misk kokusu yaylmaktadr

stedikleri zaman da talarn üzerindeki pimi etten yerler
'

dediini

bilmez misin?”
1

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in Dahhâk'tan bildirdiine göre

kelimesi, "talarn üzerine konularak, bu talann scaklyla kzartlan”

mânâsndadr .

2

Ebu’-eyh, imr b. Atiyye'nin: kelimesi, (etin), kzartlrken

suyunun akmasdr.

oLü Sf ijiî iLt^ 4\& Jj uK

u

U

sÜ \j
* $ 4

j[ Uwi u>j fc)^ jhd t

(2& tejo i C-^-3 A/ i- 6-r^î> * &
JU^- AJ CJUÎl JJfcî

' *

"Ellerini ona uzatmadklann görünce, durumlarn
beenmedi ve içine korku dutu. Onlar, «Korkma, biz Lut

milletine gönderildik» dediler. 0 esnada hanm ayakta idi

ve (bu sözleri duyunca) güldü. Ona da shak', shak'n
ardndan da Yakub'u müjdeledik. (brahim'in kars:)

«Olacak ey deil! Ben bir kocakar, bu kocam da bir ihtiyar

iken çocuk mu douracam? Bu gerçekten alacak bir

ey!» dedi. Melekler) dediler ki: Allah'n emrine ayor
musun? Ey ev halk! Allah'n rahmeti ve bereketleri sizin

üzerinizdedir. üphesiz ki O, övülmeye lâyktr, iyilii

boldur."

1

tkân 'da (2/97) geçtii üzere Tast.
2 bn Ebî Hatim (6/2053).
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bizden bir rahmet olarak (azaptan) ve o günün zilletinden

kurtardk. üphesiz Rabbin kuvvetlidir, (her eye) galip

gelendir. Zulmedenleri de o korkunç ses yakalad ve

yurtlarnda diz üstü çökekaldlar. Sanki orada hiç

oturmamlard. Biliniz ki, Semûd kavmi gerçekten

Rablerini inkâr ettiler. Yine bilesiniz ki, Semûd kavmi

(Allah'n rahmetinden) uzak klnd."
(Hûd Sur. fi 1-08)

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Siiddî, âyetinin: "O, sizi

yerden (topraktan) yaratt" mânâsnda olduunu söyledi.

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in Mücâhid'den bildirdiine göre

buyruu: “Sizi orada yaatt” mânâsndadr.

3

bn Ebî Hâtim’in bn Zeyd'den bildirdiine göre “^i buyruu:

“Sizi yeryüzüne halife kld" mânâsndadr.

5

bn Cerîr ve Ebu'-eyh, Mücâhid’in, buyruunun:

“Sîzler (böyle yapmakla) sadece daha çok hüsrana urarsnz” mânâsnda

olduunu söylediini bildirir.
7

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in Atâ el-Horasânî'den bildirdiine göre “ te

^jüj5”8 buyruu: “Bu yaptklarnzla, sadece kötülüünüzün ve

hüsrannzn arttn söylememi salarsnz” mânâsndadr.9

Ebu'-eyh, bn Cüreyc’in, “çlîl 3SÜ" buyruunu açklarken öyle dediini

bildirir: “Hz. Salih’in kavmi deveyi kestikleri zaman sadece üç günlük ömürleri

kalmt ve bu üç gün tamamlanmadan azaba uratlmadlar.”

1

Hûd Sur. 61
3
Hûd Sur. 61

3 bn Cerîr (12/453) ve bn Ebî Hâtim (6/2048).

4 Hûd Sur. 61

5 bn Ebî Hâtim (6/2048).

6 Hûd Sur. 63

7 bn Cerîr (12/455).
8 Hûd Sur. 63

9 bn Ebî Hâtim (6/2049).
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bn Cerîr, Katâde'nin "Ü îjiiT jjjJ* £Jlâ> Ul~'” buyruunu açklarken:

“Yüce Allah, rahmetiyle Hz. Salih'i o günden ve o günün rezil ve

rüsvaylndan kurtard" dediini bildirir .

2

bn Ebî Hâtim’in bn Zeyd’den bildirdiine göre âyette geçen "^I-"3

kelimesi, ölü mânâsndadr.
4

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs’tan naklettiine göre " ijîi jLJ jfr

l*j
" 5 buyruu: "Sanki orada hiç yaamamlar" mânâsndadr.

6

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, bn Abbâs’n, j%"7 buyruunun:

"Sanki orada hiç yaamamlar" mânâsnda olduunu söylediini bildirir.

8

bnu'l-Enbârî'nin el-Vakf ve'l-btidâ'âa ve Tastî'nin bn Abbâs'tan

bildirdiine göre Nâfi b. el-Ezrak ona: “Bana yüce Allah'n, âyette geçen " jfr

^â ^J
"9 sözünün mânâsn söyle" deyince, bn Abbâs: "Azaba maruz

kaldklarnda, sanki dünyada bulunmamlar ve yaamamlard" demektir”

cevabn verdi. Nâfi: "Peki, Araplar öylesi bir ifadenin ne anlama geldiini

biliyorlar m ki?" diye sorunca da, bn Abbâs öyle demitin "Tabi ki! Yoksa

Lebîd b. Rabîa’nn:

"Atllar gelmeden önce güze! bir hayat yaardm

Eer inatç nefsim ölümsüz olsayd

"

dediini bilmez misin?"
10

bn Ebî Hâtim’in Katâde'den bildirdiine göre "l^â jj jfc
” 1

buyruu:

"Sanki onun nimetlerinden hiç faydalanmamlar" mânâsndadr .

2

1

Hûd Sur. 66
2 bn Cerîr (12/458).

3 Hûd Sur. 67
4 bn Ebî Hâtim 5/1516 (8689).

5 Hûd Sur. 68
6 bn Cerîr (10/326, 12/465) ve bn Ebî Hâtim (6/2052).

1 Hûd Sur. 68
8 bn Ebî Hâtim (6/2052).

9 Hûd Sur, 68
10

ttkân'da (2/92) geçtii üzere Tast.
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(Hûd Sur. 70-73)

Abdullah b. Ahmed Zühd'ün zevâidinde, Ka’b(u*l-ahbâr)’n öyle dediini

bildirir: Bize ulatna göre Hz. brahim Sodom’a bakar ve: “Yazklar olsun

sana ey Sodom! Bu gün senin lehine bir gün deildir” derdi. Ka'b öyle

devam etti: “Andolsun ki elçilerimiz brahim'e müjde ile gelip: «Selâm»

dediler. O da: «Selâm» dedi ve vakit geçirmeden kzartlm bir buzay
getirdi. Ellerini ona uzatmadklarn görünce, durumlarn beenmedi ve

içine korku dütü. Onlar, «Korkma, biz Lut milletine gönderildik» dediler. O
esnada hanm ayakta idi ve (bu sözleri duyunca) güldü. Ona da ishak',

Ishak'n ardndan da Yakub'u müjdeledik"
1

Hz. brâhim, onlan misafir

zannederek kzartlm bir buzay getirdi. Onlar da ayakta duran hanmn
olu shak ve ondan olacak olan torunu Yâkub ile müjdelemitir. Bunun

üzerine hanm: "Olacak ey deil! Ben bir kocakar, bu kocam da bir ihtiyar

iken çocuk mu douracam? Bu gerçekten alacak bir ey!"
2
deyince,

Cibril: "Allah'n emrine ayor musun? Ey ev halk! Allah'n rahmeti ve

bereketleri sizin üzerinizdedir. üphesiz ki O, övülmeye lâyktr, iyilii

boldur"3 karln verdi. Hz. brâhim, meleklere Hz. Lût’un kavminin

durumunu anlatnca: "Ey brahim! Bundan vazgeç. Çünkü Rabbinin (azap)

emri gelmitir. Ve onlara, geri çevrilmez bir azap mutlaka gelecektir!"

4

dediler. "Elçilerimiz Lût'a gelince, (Lût) onlarn yüzünden üzüldü ve

onlardan dolay içi darald da «Bu, çetin bir gündür» dedi"* Hz. Lût,

meleklerin güzel yüzlü olmalanndan dolay kavminin yapacaklarndan endie

edip melekleri evine götürdü. Hz. Lût'un hanm kavmine gidip haber verince,

kavmi koarak geldiler. Hz. Lût: "Ey kavmim! te unlar kzlarmdr (onlarla

evlenin); sizin için onlar daha temizdir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin

önünde beni rezil etmeyin! çinizde akl banda bir adam yok mu!"
6

deyince, onlar: "Senin kzlarnda bizim bir hakkmz olmadn biliyorsun.

Ve sen bizim ne istediimizi elbette bilirsin"
7 karln verdiler. Hz. Lût,

1

Hûd Sur. 69, 70, 71

2
Hûd Sur. 72

3 Hûd Sur. 73
4 Hûd Sur. 76

5 Hûd Sur. 77
6
Hûd Sur. 78

7 Hûd Sur. 79



100 %Hûd Sûresi g-

misafirleri evine koyup, kapda oturdu ve: "Keke benim size kar (koyacak)

bir gücüm (airetim) olsayd veya güçlü bir kaleye snabilseydimr' dedi. -

Bana bildirildiine göre Hz. Lût’tan sonra kavmi içinde izzet sahibi olmayan

hiç bir peygamber gönderilmemitir.- Melekler, Hz. Lût'un, kavmi sebebiyle

dütüü durumu görünce: "Ey Lût! Biz Rabbinin elçileriyiz (melekleriyiz).

Onlar sana asla dokunamazlar. Sen gecenin bir ksmnda ailenle (yola çkp)

yürü. Karndan baka sizden hiçbiri geride kalmasn. Çünkü onlara gelecek

olan (azap) üphesiz ona da isabet edecektir. Onlara vâdolunan (helâk)

zaman, sabah vaktidir. Sabah yakn deil mi?"

1

dediler ve Cibril çkp

kanadyla yüzlerine vurarak gözlerini köreltti. Sonra üzerinde bulunduklan

yeri tutup havaya öyle bir kaldrd ki, dünya semasndakiler onlarn

köpeklerinin havlamasn ve horozlannn ötüünü duydular. Sonra bu yeri

onlann üzerine devirdi. Sonra, "...üzerlerine (balçktan) piirilip istif edilmi

talar yadrdk"

3

Krsalda olanlarn, çobanlann ve misafirlerinin üzerine bile

talar yadnld ve onlardan kimse hayatta kalmad.

shâk b. Bir ve bn Asâkir, Cuveybir vastasyla Dahhâk'tan, ibn Abbâs'n

öyle dediini bildirir: Hz. ibrâhim, misafirlerinin yemee el uzatmadklarn

görünce onlardan korktu. Korkmasnn sebebi de o zaman kii, birisi

hakknda kötülük düündüü zaman, onun yemeini yemezdi ve: "Onun

yemeini yersem ona eziyet etmem haram olur" derdi. Hz. brâhim de

kendisine kötülük yapmalanndan korkmutu ve bu sebeple dizlerinin ba
çözülmütü. Hanm ise onlara hizmet ediyordu. Hz. brâhim, misafirler ne

ikramda bulunaca zaman, 5âre onlara hizmet ederdi. Sâre: “Ey brahim!

Neden korkuyorsun? Onlar üç kii, sen ise ailen ve çocuklannla berabersn"

deyip gülünce, Cibril: "Ey gülen kadn! Sen shâk adnda bir çocuk

douracaksn. Ondan sonra da Yâkub adnda bir çocuk olacak” dedi. Sâre,

çlk atarak geldi. Elini yüzüne çarparak utancndan yüzünü elleriyle kap.tt

ve: "Olacak ey deil! Ben bir kocakar, bu kocam da bir ihtiyar iken çocuk

mu douracam? Bu gerçekten alacak bir ey!"’1

dedi. "Kars çlk
atarak geldi. Elini yüzüne çarparak: «Ben ksr bir kocakarym!» dedi

"3 âyeti

1

Hûd Sur. 80
1

I lûd Sur. 81

3 Hûd Sur. 82
4 Hûd Sur. 72

5 Zâriyât Sur. 29
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buna iaret etmektedir. Hz. brâhim'in korkusu gidip shâk ile müjdelenince,

meleklerle Hz. Lût’un kavmi konusunda mücadele etmeye balad. Hz.

brâhim'in mücadelesi u ekildeydi: Cibril'e: “Ey Cibril! Nereye gidiyorsunuz

ve kime gönderildiniz?" diye sorunca, Cibril: “Lût kavmine gönderildik.

Onlara azab etmemiz emredildi" cevabn verdi. Hz. brâhim: "Onlann

arasnda Lût var" deyince, melekler: "Biz orada olanlar daha iyi biliriz; onu

ve geride kalanlardan olacak kars dnda ailesini kurtaracaz"' karln
verdiler.

ddia edildiine göre bu kavmin ad Vâlika idi. Hz. brâhim; "Onlann

arasnda yüz bin mümin olsa bile yine de azab edecek misiniz?” diye sorunca,

Cibril: “Hayr" cevabn verdi. Hz. brâhim: "Onlann arasnda seksen bin

mümin olsa bile yine de azab edecek misiniz?" diye sorunca, Cibril: "Hayr"

cevabn verdi. Hz. brâhim ayn soruyu tek bir mümine indirinceye kadar

sormaya devam etti ve Cibril: “Hayr" cevabn verdi. Melekler, onlann

arasnda bir müminin bile olmadn söylemeyince, Hz. brâhim: “Onlann

arasnda Lût var" dedi. Bunun üzerine onlar: "Biz orada olanlar daha iyi

biliriz; onu ve geride kalanlardan olacak kars dnda ailesini

kurtaracaz"2 karln verdiler.
3

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in Vehb b. Münebbih’ten bildirdiine göre Hz.

brâhim, atee atldktan sonra kavmi tarafndan aralanndan çkardklannda,

hanm Sâre ve onun kardei Hz. Lût ile am topraklanna doru yola çkt.

Msr'a vanp, o zamanki insanlann en güzeli olan Sâre ile ehre girdiklerinde,

halk Sâre'nin güzelliinden bahsetti. Kral, Sâre'nin güzelliini duyunca onu

çard ve Hz. brahim'e, Sâre ile yaknlnn ne olduunu sordu. Hz. brâhim,

kocas olduunu söylerse kraln kendisini öldürmesinden korkup: “Ben onun

kardeiyim" cevabn verince, kral: "Onu benimle evlendir" dedi. Kral o gece

rüya gördü ve bu rüya nefesini kesip kendisini korkuttu. Kral, rüyay Sâre

sebebiyle gördüünü anlayncaya kadar hem kendisi hem ailesi korku içinde

yaad ve sonunda Hz. brahim'i çanp: “Neden beni kandnp onun

kzkardein olduunu söyledin?" diye sordu. Hz. brâhim: “Kocas olduumu

söylediim takdirde bana zarar vermenden korktum" cevabn verince,

1

Ankebût Sur. 32
2
Ankebût Sur. 32

3 bn Asâkir (50/310, 315).
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Sâre'ye, Hz. smâil'in annesi Hâcerii hediye edip, onlara binek ve yol için

gerekli eyleri de verdi. Sonunda ilyâ dana yerletiler ve burada mallar ve

hayvanlan çoald. Hz. brahim ve Hz. Lût’un çobanlan arasnda bir

anlamazlk ve kavga oluyordu. Hz. Lût, Hz. brâhim'e: "u çobanlann aras

bozulmu. Neredeyse meralar kendilerine dar gelecek. Bu topraklann bize

yeterli olmamasndan korkuyoruz. Eer (Baka mera bulup) yükünü

hafifletmemi istersen hafifletirim" deyince, Hz. brâhim: "Dilediin gibi

olsun. stersen sen baka yere git veya ben baka yere tanaym" karln
verdi. Bunun üzerine Hz. Lût: "Hayr. Benîm gitmem daha uygundur" diyerek

ailesini ve maln alarak Ürdün ovasna gitti. Filistin halk kendisine saldrana

kadar da orada yaad. Filistin halk kendisine saldrp ailesini esir alp malna

el koydu. Bunu duyan Hz. brâhim, yanndaki üç yüzden fazla olan ailesi ve

köleleriyle Filistinlilere saldrarak, Hz. Lût’un ailesini ve onlarla olanlan

mallaryla birlikte kurtanp tekrar Ürdün’e gönderdi ve kendisi de lyâ dana
döndü. Hz. Lût’un aralannda yaad Sodom halk, kadnlan brakm,

erkeklerle ilikiye giriyorlard. Bu sebepten dolay Yüce Allah onlan

azaplandrmalan için melekleri gönderdi. Melekler Hz. Ibrâhim'in yanna

gelince, Hz. brâhim onlarn genç ve güzel yüzlü olduklann gördü. Selam

verip yannda oturunca, Hz. brâhim onlara yemek hazrlamak için kalkt.

Onlar: "Yerinde kal" deyince, Hz. brâhim: "Brakn da size layk bir eyler

getireyim. Bu sizin hakknzdr. Yanmza sizin kadar ikrama layk olan

gelmemitir" karln verip, semiz bir buzann kesilmesini emretti ve

buza kesilip kzartld. Yemei kendilerine takdim edip, "Ellerini ona

uzatmadklarn görünce, durumlarn beenmedi ve içine korku dütü."
1

Sâre ise kapnn arkasnda, olanlar duyuyordu. Melekler: "Korkma. Biz sana,

bilgin ve mübarek bir çocuun olacan müjdeliyoruz" deyince, Hz. brâhim,

hanm Sâre'yi müjdeledi. Bunun üzerine Sâre gülerek aknlk içinde: "Ben

ihtiyar bir kadn, bu da ihtiyar biriyken nasl ondan çocuum olur?" diye

sordu. Bunun üzerine melekler: “Allah'n emrine ayor musun? Allah’n,

dilediini yapmaya gücü yeter. Allah bu çocuu size vermitir. Size müjdeler

olsun” dediler.

Melekler kalknca, Hz. brâhim de onlarla kalkt. Onlar yürüyünce kendisi

de yürüyüp: “Bana, neden gönderildiinizi ve iinizin ne olduunu söyleyin”

’ Hûd Sur. 70
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dedi. Onlar: "Sodom halkn yere batrmak için gönderildik. Çünkü bu

topluluk kötü bir topluluktur ve kadnlan brakp erkeklerle ilikiye

girmilerdir” karln verdiler. Hz. brahim: “Onlarn arasnda salih bir

topluluk vardr. Nasl olur da, kötü amel sahiplerine isabet edecek azap

bunlara da isabet eder?” deyince, melekler "Bunlar kaç kiiler?” diye

sordular. Hz. brahim: “Eer içlerinde elli salih adam varsa ne yaparsnz?”

karln verince, melekler: “O zaman kendilerine azab etmeyiz” cevabn

verdiler. Hz. brahim: “Eer krk kii varsa?” diye sorunca, melekler “O

zaman kendilerine azab etmeyiz” cevabn verdiler. Hz. brahim, sayy

eksiltmeye devam edip on kiiye dütü ve sonunda: "Sadece bir ev halk

olursa?” diye sordu. Melekler: "Salih bir ev halk olsa bile onlara azab

etmeyiz” karln verince, Hz. brahim: “Lût ve ev halk vardr” dedi.

Melekler "Lût'un hanm, onlarla beraberdir. çlerinde salih bir ailenin bile

bulunmad bir topluluktan azab nasl geri çevrilir?” deyince, Hz. brâhim

onlar vazgeçirmekten ümidini kesip oradan aynld. Melekler Sodom halkna

gidip Hz. Lût'un yanna girdiler. Hz. Lût’un hanm onlar görünce

güzelliklerini beendi ve kasaba halkna haber gönderip: “Yanmza, daha

önce bu kadar güzellerini görmediimiz bir topluluk geldi” dedi. Bunu duyan

kasaba halk Hz. Lût'un evini kuatp, eve girmek için duvarlara trmandlar.

Hz. Lût karlarna çkp: “Ey topluluk! Misafirlerimin yannda beni rezil

etmeyin. Kzlanm sîzlerle evlendireyim. Bunlar sizin için daha temizdir”

deyince, onlar. "Eer kzlann isteseydik, onlann yerini biliyoruz (gidip

alrdk). Yanna gelen bu topluluu mutlaka alacaz. Aramzdan çekil ve

bizden kurtul” karln verdiler. Hz. Lût bu durum karsnda skntya

düünce: “Keke benim size kar (koyacak) bir gücüm (airetim) olsayd

veya güçlü bir kaleye snabilseydim!'” dedi. Melekler, bu sözü üzerine:

“Biz senin güçlü kaleleriniz. Onlara, geri çevrilemeyecek bir azab gelecek”

dediler. Meleklerden biri kanadyla kasaba halknn gözlerini svazlayp

köreltti. Bunun üzerine kasaba halk: “Bize sihir yapld. Haydi onlann yanna

gidelim” dediler. Yolda giderken gece karanl bast ve Yüce Allah’n

Kuriân'da zikrettii olay balanna geldi. Azab ile görevli Mikail kanadn yerin

en alt tabakasna sokup kasabalarn kaldnp alt üst etti ve gökten balanna

ta yaarak, kasaba halkndan orada olmayanlara bile isabet etti. Yüce Allah,

onlan helak edip Hz. Lût ve ailesini azaptan kurtard. Sadece Hz. Lût'un

1

Hûd Sur. 80
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hanm da onlarla beraber helak oldu.'

bn Ebî Hâtim, Yezîb b. Ebî Yezîd el-Basrî'nin, “Ellerini ona

uzatmadklarn görünce, durumlarn beenmedi ve içine korku dütü"2

âyetini açklarken: “Ellerinin olmadn görünce onlardan korktu" demitir.*

Abdunrezzâk, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine

göre Katâde, “Ellerini ona uzatmadklarn görünce, durumlarn

beenmedi ve içine korku dütü"4
âyetini açklarken öyle dediini bildirir:

"O zaman, yanlarna bir misafir geldiinde, yemeklerinden yemezse, hayrl

bir ey için gelmediini ve bir kötülük yapmay planladn düünürlerdi.

Sonra melekler Hz. brahim'e, ne için geldiklerini anlatnca, hanm (Hz.

brâhim'in korkmasna) güldü.5

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Amr b. Dinâr der ki: Melekler, Hz.

brahim'e misafir olunca, kendilerine bir buza takdim etti. Melekler: “Biz

parasn vermeden yemeyiz" deyince, Hz. brâhim: “Yiyiniz ve parasn

veriniz" karln verdi. Melekler: “Bunun ücreti nedir?" diye sorunca ise:

“Yiyeceiniz zaman Besmele çekmeniz, doyunca da hamd etmenizdir"

cevabn verdi. Bunun üzerine melekler birbirlerine bakp: “Bu sebeple Allah

seni dost edindi" dediler.

bn Cerîr bildirdiine göre Süddî der ki: Yüce Allah, melekleri Hz. Lût’un

kavmini helak etmeleri için gönderince, melekler genç adam suretinde yola

çktlar ve Hz. brahim'e misafir oldular. Hz. brâhim onlar görünce sayg

gösterip, ailesinin yanna giderek semiz bir buza getirdi ve kesip kzgn

talarn üzerinde piirdi. Sonra gidip yanlarna oturdu ve Sâre kendilerine

hizmet etmeye balad, ibn Mes’ûd'un, “JJli- 3Â5 llâ eklinde elan

kraati buna iaret etmektedir. Buzay misafirlere takdim edip: “Yemeyecek

misiniz?" diye sorunca, melekler: “Ey brâhim! Biz ücretini vermeden hiçbir

yemei yemeyiz" cevabn verdiler. Hz. brâhim: “Bu yemein de bir ücreti

’ bn Cerîr (12/520), Tarih (1/304).

2 Hûd Sur. 70

3 bn Ebî Hâtim (6/2054).

4 Hûd Sur. 70

5 Abdurrezzâk (1/305, 306) ve bn Ebî Hâtim (6/2054).
6
Hûd Sur. 71
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vardr" deyince, melekler "Bunun ücreti nedir?" diye sordular. Hz. brahim:

"Yemee balarken Besmele çekmeniz, sonunda ise hamd etmenizdir”

cevabn verince, Cibril, Mikail'e bakp: "Rabbinin bunu dost edinmesi bunun

hakkdr" dedi. "Ellerini ona uzatmadklarn (ve yemei yemediklerini)

görünce"
1

onlardan korktu. Hz. brahim'in onlara ikramda bulunduunu

gören ve kendisi de hizmetlerinde bulunan Sâre gülerek: "u misafirlerimize

alr dorusu. Bir onlara verdiimiz deerden dolay kendi ellerimizle

hizmet etmemize ramen, yemeimizi yemiyorlar" dedi. Bunun üzerine

Cibril, Sâre'ye: "smi shâk olan bir çocuun olacan müjdelerim. Ondan

sonra da Yâkub adnda bir çocuk olacaktr” deyince, Sâre aknlkla yüzünü

çarpt. "Kars çlk atarak geldi. Elini yüzüne çarparak: «Ben ksr bir

kocakarym!» dedi
" 1

âyeti buna iaret etmektedir. Sonra Sâre: "Olacak ey
deil! Ben bir kocakar, bu kocam da bir ihtiyar iken çocuk mu

douracam? Bu gerçekten alacak bir ey! dedi. (Melekler) dediler ki:

Allah'n emrine ayor musun? Ey ev halk! Allah'n rahmeti ve bereketleri

sizin üzerinizdedir. üphesiz ki O, övülmeye lâyktr, iyilii boldur."3 Sâre:

"Peki bunun iareti nedir?" diye sorunca, melek eline kurumu bir çubuk

parmaklan arasnda çevirince, çubuk sallanp yeerdi. Bunun üzerine Hz.

brâhim: "O zaman, bu çocuk Allah için kurbandr" dedi .
4

bnu’l-Münzir'in Muîre'den bildirdiine göre ayet, bn Mes'ûd'un

mushafnda, "JJlf& Un $>b"5 eklindedir.

bn Ebî Hâtim'in Mücâhid'den bildirdiine göre "stf ^b" 6 buyruundan

kastedilen, Sâre'nin, misafirlerin hizmetinde bulunmasdr.

7

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh,

' Hûd Sur. 70
3
ZâriyâtSur. 29

3 Hûd Sur. 72, 73
4 bn Cerîr (12/473, 474, 480, 481) ve Tarih (1/249, 250, 272, 273). bn Kesir, Tefsîr'de

(7/30), bn Cerîr'in, Hz. shâk' in kurban olaca görüünü reddederek öyle dedi: "Bu

doru deildir ve gerçekten çok uzaktr. Muhammed b. Ka'b el-Kurazî'nin, Hz. smail'in

kurban olduunu bildiren rivayeti daha doru vc kuvvetli bir rivayettir."

5 Hûd Sur. 71

6 Hûd Sur. 71

7 bn Ebî Hâtim (6/2055).
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Katâde'nin öyle dediini bildirir: "Hz. brâhim, misafirlerinin durumlarn

beenmeyerek içine korku düünce, kendisine geli sebebini anlattlar. Hz.

brahim’in hanm Hz. Lût kavminin içine dütüü gaflete ve kendilerine gelen

azaba ararak güldü ." 1

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in bn

Abbâs'tan bildirdiine göre “cüuâs
"2

buyruu: “Sâre, doksan sekiz yanda

(hayzdan kesilmi olmasna ramen) hayz oldu" mânâsndadr.

3

bn Cerîr, Mücâhid’den bildirdiine göre göre s
"4 buyruu: “Sâre,

doksan küsur yanda (hayzdan kesilmi olmasna ramen) hayz oldu”

mânâsndadr. O zaman Hz. ibrâhim yüz yandayd.

5

Ebu'-eyh’in krime’den bildirdiine göre

oldu” mânâsndadr.

buyruu, "Hayz

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre bn Ömer, kelimesinin "hayz

oldu” mânâsnda olduunu söyleyip, airin u beytini nakletti:

Ben zevceme temiz iken yaklarm,

A.y hali olduu gün(!er)de ise ondan uzak kalrm.*

bn Asâkir’in bildirdiine göre Dahhâk der ki: "Sâre’nin ismi Yesâre idi.

Cibril kendisine “Yâ Sâre!" diye seslenince, Sâre: “Benim ismin Yesâre’dir.

Nasl bana Sâre dersin?” karln verdi.” Dahhâk der ki: “Yesâre: Çocuk

dourmayan ihtihar mânâsndadr. Sâre ise dourgan kadn mânâsndadr. Bu

sebeple Cibril kendisine: “Sen, çocuk dourmayan biriydin. imdi ise Sâre

oldun ve çocuk dourup ona süt vereceksin" dedi. Sâre: “Ey Cibril! smimi

eksilttin" deyince, Cibril: "Yüce Allah, bu harfi âhir zamanda çocuklamdan

1

Abdurrezzâk (1/206), bn Cerîr (12/474) ve ibn Ebî Hatim (6/2054).

2
Hûd Sur. 71

3 bn Ebî Hatim (6/2055).

* Hûd Sur. 71

5 bn Cerîr (12/476).
6
Hûd Sur. 71

7 Hûd Sur. 71

B
Rûhu'l-MeSnî'ye (12/98) ve Fethu'l-Kadîr'e (2/510) bakn.
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birinin isminin içine koymay vaad etti. Bu kiinin ismi Allah katnda diri

olduu için ismini de Yahya koymutur" karln verdi .

1

bn Abdilhakem Futûh Msr'da, Kelbî vastasyla, Ebû Sâlih’ten, bn

Abbâs'n: "Sâre'nin güzellii Havvâ'nn güzellii gibiydi" dediini nakleder.

2

bn Abdilhakem Futûh Msr'da, Ali b. EbîTâlib'in: "Sâre, krallardan birinin

kzyd ve kendisine güzellik verilmiti" dediini bildirir .
3

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in ibn Abbâs'tan bildirdiine göre

"...Ona da Ishak', Ishak'n ardndan da Yakub'u müjdeledik
"4 buyruundan

kastedilen (Yâkub) çocuun çocuudur.
5

bnu'l-Enbârî el-Vakf ve'l-btidâ'da. Hassan b. el-Hurr'un öyle dediini

bildirir bn Abbâs’n yanndayken, Huzeyl kabilesinden bir adam gelince, ibn

Abbâs ona: "Falan kii ne yapt?" diye sordu. Adam: "Öldü ve geriye dört

çocuk ve ardndan üç kii brakt" cevabn verince, bn Abbâs: "Ona da

Ishak', Ishak'n ardndan da Yakub'u müjdeledik
"6 buyruundan kastedilen

çocuun çocuudur" dedi.

bnu’l-Enbârî’nin a’bî’den bildirdiine göre "Ona da Ishak', Ishak'n

ardndan da Yakub'u müjdeledik
"7 buyruundan kastedilen çocuun

çocuudur.

bn Ebî Hâtim’in, Damra b. Habîb’den bildirdiine göre melekler Sâre’yi

shâk ile müjdelediklerinde, Sâre yürürken hayz olduunu hissetti ve shâk’a

hamile kalmadan önce hayz oldu. Melekler kendisini müjdeledikleri zaman:

"Hem ben, hem brâhim gençken hamile kalmadm. Ben ve kocam

ihtiyarladktan sonra m çocuum olacak?" deyince, melekler: "Buna

ayormusun ey Sâre! Yüce Allah size bundan daha büyüünü yapmtr.

1 bn Asâkir (69/181).
2
ibn Abdulhakem (sh. 10).

3 bn Abdulhakem (sh. 11).

4 Hûd Sur. 71

5 bn Cerîr (12/480) ve bn Ebî Hatim (6/2056).

6
Hûd Sur. 71

7 Hûd Sur. 71
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Yüce Allah, rahmetini ve bereketini siz ev halkna koymutur. O, övülmeye

layktr, yücelerin yücesidir” dediler.’

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Katâde'nin, "Ben bir kocakar, kocam da

ihtiyar olmuken nasl dourabilirim
"2 buyruunu açklarken: “O zaman

Sâre yetmi, Hz. brâhim ise doksan yandayd” dediini nakleder.

3

bn Ebî Hâtim’in Ebû Mâlik'ten bildirdiine göre “Jii
”4

kelimesi, "Kocam”

mânâsndadr .

5

Ebu’-eyh'in Drâr b. Murre'den bildirdiine göre Mescid ehlinden bir

ihtiyar: "Hz. brâhim’e, yüz on yedi yandayken çocuu olaca müjdelendi”

demitir.

Ebu'-eyh, Zeyd b. Ali'nin öyle dediini bildirir: Melekler kendisini

çocukla müjdeledii zaman Sâre: “Vay bama gelenler! Ben bir kocakar,

kocam da ihtiyar olmuken nasl dourabilirim? Dorusu bu alacak bir

ey"6
deyince, (Melekler): "Allahn emrine ayor musun? Ey ev halk!

Allah'n rahmeti ve bereketleri sizin üzerinizdedir. üphesiz ki O, övülmeye

lâyktr, iyilii boldur
"7 karln verdiler. Bu âyet, "brahim ardndan

geleceklere bu sözü, devaml kalacak bir miras olarak brakt. Artk belki

doru yola dönerler
"8

âyetiyle ayn mânâdadr. Hz. brahim Hz. Muhammed

ve ailesine bu sözü, devaml kalacak bir miras olarak brakmtr.

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Hâkim ve uabu'l-man’da Beyhakî, Atâ b.

Ebî Rabâh'n, "Ey ev halk! Allah’n rahmeti ve bereketleri sizin

üzerinizdedir. üphesiz ki O, övülmeye lâyktr ve iyilii boldur
"9

buyruunu açklarken öyle dediini bildirir: bn Abbâs’n yanndayken bir

adam gelip selam verince, ben: "Allah'n selam, rahmeti, bereketi ve

1 bn Ebî Hatim (6/2055, 2056).

3 Hûd Sur. 72

3
ibn Ebî Hâtir (6/2056).

4 HÛd Sur. 72

5 bn Ebî Hâtim (6/2056).

6 Hûd Sur. 72

7 Hûd Sur. 73

* Zuhruf Sur. 28

9 Hûd Sur. 73
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mafireti senin de üzerine olsun” cevabn verdim. Bunun üzerine bn Abbâs:

“Meleklerin söylediiyle yetin” deyip: "Ey ev halk! Allah'n rahmeti ve

bereketleri sizin üzerinizdedir..."’ âyetini okudu/

Beyhakî'nin uabu' l-matt'da bildirdiine göre bn Abbâs, Meymûne'nin

yanndayken bir dilenci kapda durup: “Ey ev halk! Allah’n rahmeti,

bereketleri ve mafireti sizin üzerinize olsun” deyince, bn Abbâs: “Selam

Yüce Allah'n da buyurduu gibi verin" deyip: “Allah'n rahmeti ve

bereketleri sizin üzerinizdedir
"3

âyetini okudu .

4

Ebu'-eyh ve uabu' l-man’da Beyhakî, Atâ’nn öyle dediini bildirir: bn

Abbâs'n yanndayken bir dilenci gelip: “Allah'n selam, rahmeti, bereketi,

mafireti ve ndvân üzerinize olsun” diye selam verdi. bn Abbâs: “Bu selam

da nedir!?” deyip o kadar kzg ki, yanaklar kpkrmz oldu ve: “Yüce Allah

selamn nasl verileceini bildirmi, sonra bundan bakasn zikretmemi ve

baka ekilde selam verilmesini de yasaklamtr” deyip: “Allah’n rahmeti ve

bereketleri sizin üzerinizdedir. üphesiz ki O, övülmeye lâyktr, iyilii

boldur
"5

âyetini okudu .

6

Beyhakî'nin uabu'l-mat’da bildirdiine göre bir adam bn Ömer'e:

“Allah’n selam, rahmeti, bereketi ve mafireti üzerine olsun” diye selam

verince, bn Ömer adam azarlayarak: "Selam verirken Yüce Allah'n da

buyurduu gibi bereket sözünü söylemen yeterlidir” dedi .

7

4*/ fi* ^ ÜiUJ ^>*41 £J3JI jeÇ.ii UÜ

'brahim’den korku gidip kendisine müjde gelince Lût,

kavmi hakknda (adeta) bizimle mücadeleye balad."
(I lûd Sur. 74)

’ Hûd Sur. 73
1 bn Ebî Hatim (6/2057), Hâkim (2/344) ve Beyhakî (8877).

3 Hûd Sur. 73

4
Beyhakî (8878, 8879) buna benzer bir rivayette bulundu.

5 Hûd Sur. 73
6
Beyhakî (8878).

7
Beyhakî (8880).
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bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in Mücâhid'cen

bildirdiine göre âyette geçen Jl" kelimesi korku, “Üblu” kelimesi ise,

tartmak mânâsmdadr.’

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Katâde'den bildirdiine göre

âyette geçen " kelimesi korkmak, ü.l-3" buyruundaki müjde ise

ishâk’tr.

2

Abdurrezzâk ve Ebu’-eyh, Katâde’nin, “brahim'den korku gidip

kendisine müjde gelince. Lût kavmi hakknda (adeta) bizimle mücadeleye

balad"3 buyruunu açklarken öyle dediini bildirir: “Melekler, Hz.

brâhim’e, kendisi için deil, Hz. Lût için gönderildiklerini haber verirce

meleklerle mücadeleye girip: “çinde elli kadar mümin bulunan bir topluluu

helak eder misiniz?" diye sordu. Melekler: “Eer içlerinde elli mümin varsa

onlara azab etmeyiz" cevabn verince, Hz. brâhim: “Krk mümin olursa?"

diye sordu. Onlar “Krk kii olursa, yine azab etmeyiz" cevabn verince, Hz.

brâhim: “Otuz kii olursa?" diye sordu. Onlar: “Otuz kii olursa, yine azab

etmeyiz” cevabn verince, say on mümine ininceye kadar kendileriyle

mücadele etti ve: “Eer on kii olursa" diye sordu. Bunun üzerine onlar:

"çlerinde iman eden on kii dahi bulunmayan bir toplulukta hayr yoktur”

dediler." Katâde der ki: “Hz. Lût'un kasabasnda dört milyon veya Allah’n

diledii sayda insan vard ."

4

bn Ebî Hatim, Saîd b. Cübeyriin, "Lût, kavmi hakknda (adeta) bizimle

mücadeleye balad" 3 buyruunu açklarken öyle dediini bildirir: Cibril, Hz.

brâhim’e gelip, Lût kavmini helak edeceini söyleyince, Hz. brâhim: “çinde

dört yüz mümin bulunan bir topluluu helak eder misiniz?" diye sordu. Cibrîl:

“Hayr" cevabn verince, Hz. brâhim: "Üç yüz mümin olursa, helak eder

misin?" dedi. Cibril: “Hayr" karln verince, Hz. brâhim: “ki yüz mümin

olursa, helak eder misin?” diye sordu. Cibril: “Hayr” karln verince, Hz.

brâhim: “Yüz mümin olursa, helak eder misin?” diye sordu. Cibril: "Hayr”

1 bn Cerîr (12/487, 488) ve bn Ebî Hatim 86/2058).
7 bn Cerîr (12/486, 485) ve bn Ebl Hâüm (6/2057).

3 Hûd Sur. 74
4
Abdurrezzâk (1/308, 309).

5 Hûd Sur. 74
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karln verince, Hz. brahim: "Elli mümin olursa, helak eder misin?" diye

sordu. Cibrîl: "Hayr" karln verince, Hz. brâhim: "Krk mümin olursa,

helak eder misin?" diye sordu. Cibril: "Hayr" karln verince, Hz. brâhim:

"Peki on dört mümin olursa, helak eder misin?" diye sordu. Cibrîl bu soruya

da: "Hayr" cevabn verdi. Hz. brâhim Hz. Lût'un hanmyla beraber on dört

müminin olduunu zannediyordu. Hz. Lût ile beraber iman edenler on üç

kiiydi ve Cibrîl bu sayy biliyordu .

1

bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Melekler,

Hz. brahim’e gelince, kendisine; "Eer, aralarnda namaz klan be kii olsa

bile onlardan azab kalkar” dediler.

3

4-a* »jî frfbij

"Çünkü brahim gerçekten yumuak huylu, yufka yürekli,

kendisini tamamen Allah'a vermi bir kimse idi." (Hûd Sur. 75)

Ebu'-eyh, bn Abbâs’n öyle dediini bildirir: "Hilim, kiiye dünya ve

âhiret erefini kazandnr. Yüce Allah’n, peygamberini hilimle vasflandnp:

"Çünkü brahim gerçekten yumuak huylu, yufka yürekli, kendisini

tamamen Allah’a vermi bir kimse idi
* 3 buyurduunu duymadn m?"

Ebu'-eyh, Damra’ntn: "Hilim, akldan üstündür. Çünkü yüce Allah, zatn

hilim ile isimlendirmitir" dediini bildirir.

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Amr b. Meymûn’dan bildirdiine göre

"iljl" merhametli, "JLlsJ" ise Yüce Allah’ tebih eden, demektir.

Beyhakî, uabu'l-man'öa, Hasan(- Basrî)’nin, "Çünkü brahim gerçekten

yumuak huylu, yufka yürekli, kendisini tamamen Allah'a vermi bir kimse

idi
*1

âyetini açklarken öyle dediini bildirir: "Hz. brâhim, bir ey

1 bn Ebî Hatim (6/2058).
2 bn Cerîr (12/489, 490), Tarih (1/298).

3 Hûd Sur. 75

1 HÛd Sur. 75
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söyleyecei zaman Allah için söyler, bir i yapaca zaman Allah için yapar ve

bir eye niyet ettii zaman da Allah için niyet ederdi.”'

bn Ebî Hâtim’in bn Abbâs'tan bildirdiine göre “Ç*£n
, Allah'a itaate

yönelendir .

2

bn Ebî Hâtim'in bn Zeyd’den bildirdiine göre Allah’a itaat eden,

Allah’a itaate yönelen ve daha önce ilemekte olduu kötülüklerden vaz

geçendir.

bn Ebî Hâtim'in Kat'ade’den bildirdiine göre Allah’a ihlasla itaat

eden demektir.

^
jj UÂ jlîj Uji JLij ^ UJj

"Elçilerimiz Lûta gelince, (Lût) onlarn yüzünden üzüldü ve

onlardan dolay içi darald da «Bu, çetin bir gündür» dedi."

( lûd Sur. 77)

bn Cerfr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, ibn Abbâs'n, "Elçilerimiz Lufa

gelince, (Lut) onlarn yüzünden üzüldü ve onlardan dolay içi darald da

"Bu, çetin bir gündür" dedi
"3 âyetini açklarken öyle dediini bildirir: Elçiler

gelince, Hz. Lût kavminin onlara sarkntlk edeceklerinden korkup

müsafirleri için endielendi ve: "Bugün, çetin bir gündür" dedi .

4

Abdurrezzâk ve Abd b. Humeyd, Katâde’nin, bu âyet hakknda: "Hz. Lût,

kavminin misafirlerine sarkntlk edeceinden korktu ve misafirleri için

endielendi” dediini bildirir.
5

bnu’l-Enbârî'nin el-Vakf ve'l-btidâ'da ve Tastî’nin bn Abbâs’tan

bildirdiine göre Nâfi b. el-Ezrak ona: "Bana yüce Allah'n, âyette geçen " jlS

1

Beyhald (6891).

2 bn Ebî Hâtim (6/2059).

3 Hûd Sur. 77

4 bn Cerîr (12/495) ve bn Ebî Hâtim (6/2061).

5 Abdurrezzâk (2/97).
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fe"' sözünün mânâsn söyle” deyince, bn Abbâs: "zorlu bir gün”

demektir” cevabn verdi. Nâfi: "Peki, Araplar öylesi bir ifadenin ne anlama

geldiini biliyorlar m ki?” diye sorunca da, bn Abbâs öyle demitin "Tabi ki!

Yoksa sen airin

Atlarnn balarna vuran onlardr

Redh 'de 2orlu bir günde giderken
"
dediini bilmez misin?"

Yine Adiy b. Zeyd'in:

Ben senin hasmm rahat brakmadm

Zorlu bir günde yol alrken
”
dediini bilmez misin?”

2

pji U Jl» i^ls" jâ y;j Sji-jü Ujî î.U-j
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"Lût'un kavmi, koarak onun yanna geldiler. Daha önce de

o kötü ileri yapmaktaydlar. (Lût): «Ey kavnm! te unlar
kzlanmdr (onlarla evlenin); sizin için onlar daha temizdir.

Allah'tan korkun ve misafirlerimin önünde beni rezil

etmeyin! çinizde akl banda bir adam yok mu!» dedi.

Dediler ki: «Senin kzlarnda bizim bir hakkmz olmadn

1 Hûd Sur. 77
2

tkân'de (2/87) geçtii üzere Tast
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biliyorsun. Ve sen bizim ne istediimizi elbette bilirsin.»

(Lût:) «Keke benim size kar (koyacak) bir gücüm olsayd

veya güçlü bir kaleye snabilseydim!» dedi. (Melekler)

dediler ki: «Ey Lût! Biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla

dokunamazlar. Sen gecenin bir ksmnda ailenle (yola çkp)
yürü. Kanndan baka sizden hiçbiri geride kalmasn. Çünkü

onlara gelecek olan (azap) üphesiz ona da isabet

edecektir.» Onlara vâdolunan (helak) zaman, sabah
vaktidir. Sabah yakn deil mi? Emrimiz gelince, orann

altn üstüne getirdik ve üzerlerine (balçktan) piirilip istif

edilmi talar yadrdk. (O talar:) Rabbin katnda
iaretlenerek (yadrlmtr). Onlar zalimlerden uzak

deildir."

(Hûd Sur. 78-83)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bn Abbâs’tan bildirdiine göre âyette geçen

“'ö£-AÎ
t'

kelimesi, hzl bir ekilde gitmek, “clîIJl buyruu ise, Hz.

Lût’un kavminin, erkeklerle ilikiye girdikleri kastedilmektedir .

3

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in, bn Abbâs'tan bildirdiine göre âyette

geçen ^ buyruu, Lût'un kavminin, Hz. Lût'a doru

koarak gelmeleri kastedilmektedir.

5

Tastî’nin bn Abbâs 'tan bildirdiine göre Nâfi b. el-Ezrak ona; “Bana yüce

Allah’n, âyette geçen “alH jy^'^sözünün mânâsn söyle” deyince, ibn

Abbâs: “Hz. Lût'a doru öfkeyle gelmeleri” demektir” cevabn verdi. Nâfi:

“Peki, Araplar öylesi bir ifadenin ne anlama geldiini biliyorlar m ki?" diye

sorunca da, bn Abbâs öyle demitir: “Tabi ki! Yoksa sen airin

Onlar esir edilmi olarak ve öfkeyle geldiler.

1

Hûd Sur. 78

* Hûd Sur. 78
1 bn Cerîr (12/501) ve bn Ebî Hatiu (6/2061).

4 Hûd Sur. 78

5 bn Ebî Hâtûn (6/2061).
6
Hûd Sur. 78
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Biz onlarn burunlarn sürie sürie çekip getiriyorduk" dediini bilmez

misin?"
1

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh, Süddî'nin, "Daha önce de o kötü ileri

yapmaktaydlar..."
2 buyruunu açklarken: “Erkeklerle ilikiye giriyorlard”

dediini bildirir.

3

Ebu'-eyh, bn Abbâs'n, "Ey kavmim! te unlar kzlarmdr...

buyruunu açklarken öyle dediini bildirir: “Hz. Lût, kzlarn onlara ne zina

etmeleri, ne de evlenmeleri için teklifte bulunmamtr. Bu sözünden: “Sizin

kadnlannz benim kzlanmdr” demeyi kastetmitir. Çünkü bir peygamber bir

toplumun içindeyken onlann babas saylr. Yüce Allah Kurîân'da, Ubey'in

kraatine göre: “...<^*1 33 s--
”5 (Onun eleri de mü'minlerin

analar, kendisi ise babalardr) buyurmutur.”6

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Mücâhid, "Ey

kavmim! ite unlar kzlarmdr..." 7 buyruunu açklarken öyle demitir:

“Onlar, Hz. Lût’un kzlan deil, ümmetindendi ve her peygamber ümmetinin

babasdr.”
8

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, Saîd b. Cübeyr'in: “Hz. Lût, onlar kendi

eleriyle ilikide bulunmaya çarmtr. Her peygamber ümmetinin

babasdr” dediini bildirir.
9

bn Ebi'd-Dünyâ ve bn Asâkir, Süddî’nin, "Ey kavmim! te unlar

kzlarmdr..."10 buyruunu açklarken öyle dediini bildirir: “Hz. Lût onlara

ümmetinin kadnlarn teklif etmitir. Her peygamber, ümmetinin babasdr.

1

El-tkân'da (2/86) geçtii üzere Tastî.

3
Hûd Sur. 78

3
ibn Ebî Hatim (6/2062).

9 Hûd Sur. 78

5 Ahzâb Sur. 6
6
Bahru'l-Muhît’e (7/212) bakn.

7 Hûd Sur. 78
8 bn Cerîr (12/502, 503) ve bn Ebî Hâtim (6/2062).

9 bn Cerîr (12/503, 504) ve bn Ebî Hâtim (6/2062).
lO
Hûd Sur. 78
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Abdullah’n kraatine göre; «1*1 $*3 jjl ,^-Ji

^lill ..."
1 (Onun eleri de mü'minlerin analar, kendisi ise babalardr)

buyurmutur.”2

shâk b. Bir ve bn Asâkir, Cuveybir ve Mukâtil vastasyla, bn Abbâs’n

öyle dediini bildirir; Fasklar, Hz. Lût’un yanna misafirlerin geldiini duyup

kapsna dayannca, Hz. Lût kapy kapatp onlara bakarak: “Ey kavmim! te
unlar kzlarmdr (onlarla evlenin); sizin için onlar daha temizdir. Allah'tan

korkun ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin! çinizde akl banda
bir adam yok mu!"3 deyip, onlara kzlaryla zina yapmalann deil, nikâhlanp

evlenmelerini teklif etti. Kapsna dayananlar kafir, kzlan ise müslümand.

Olacaklar görüp meydana gelecek rezillii fark edince, kendilerine

evlenmelerini teklif etti. Hz. Lût’un kzlanndan birinin ismi Raûsâ, dieri ise

Rumeysâ idi. Zebûsâ olduunu söyleyenler de vardr. Onlara: "çinizde iyilii

emredip kötülükten sakndracak akl banda bir adam yok mu! Keke benim

size kar (koyacak) bir gücüm olsayd veya beni savunacak güçlü bir kabilem

olsayd. O zaman sizin böyle yapmanza engel olabilirdim" dedi. Kavmi kapy

krp eve girince Cibril, semada göründüü suretine dönüp: "Ey Lût! Korkma.

Biz meleiz. Bunlar sana yetiemez ve bize de onlara azab etmemiz

emredildi” dedi. Hz. Lût: “Ey Cibril! imdi mi onlara azab edeceksiz? -Hz. Lût,

kavmine olan kin ve öfkesi dolaysyla azab çabucak getirmelerini istiyordu-"

diye sorunca, Cibril: «Sabah olduu zaman azab edeceim. Sabah ta yakn

deil mi?» cevabn verdi."

bn Abbâs der ki: "Yüce Allah, bir toplulua azab etmek istedii zaman,

gecenin ilk vaktinde azab hazrlar ve sabahn balangcnda onlara azab

eder. Gecenin ilk vaktinde Hz. Lût 'un kavmi için sabah vakti gönderilmesi için

talar hazrland. Dier ümmetler de Âd ve Semûd kavimleri, ayn ekilde

sabah vakti azaba maruz kalmtr. Sabahn ilk vaktinde Cibril Lût kavmine

dönüp, içindeki kadnlan, erkekleri, ürünleri ve kulan kavrayp dürerek,

onlan yerden söküp kanadnn altna ald ve dünya semasna çkard. Dünya

1

Ahzâb Sur. 6
2 bn Asâkir (50/317). Bu kraat, eldeki Kur'ân'n metnine muhalif olduu için âz bir

kraattir.

3 Hûd Sur. 78
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semasndakiler, Cibril'in kanadnn altndan, köpeklerin, kularn, erkeklerin

ve kadnlarn seslerini iittiler. Sonra onlar yüzleri üzeri, onlarn üzerine ta

yadrmtr. Talar, çobanlara, tücarlara ve ehrin dnda olanlara

yamtr.”’

bn Ebî Hâtim, Huzeyfe b. el-Yemân'n: “Hz. Lût, onlara kzlaryla

evlenmeyi teklif etti ve bu yolla misafirlerini korumay istedi” dediini

bildirir.

2

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve Ebu'-eyh’in Katâde’den bildirdiine göre Hz.

Lût, “Ey kavmim! te unlar kzlarmdr (onlarla evlenin); sizin için onlar

daha temizdir
2'3 diyerek kavmine kadnlarla evlenmelerini emretmitir.

4

Ebu'-eyh’in Süddî’den bildirdiine göre “öj^”5

mânâsndadr.

kelimesi rezil etmek,

bn Ebî Hâtim’in Ebû Mâlik’ten bildirdiine göre “çinizde akl banda bir

adam yok mu!"
6 buyruu: “çinizde iyilii emredip kötülükten sakndracak

akl banda biri yok mu?” mânâsndadr .

7

Ebu'-eyh’in bn Abbâs’tan bildirdiine göre “çinizde akl banda bir

adam yok mu!"
8
buyruu: "çinizde iyilii emredip kötülükten sakndracak

akl banda biri yok mu?” mânâsndadr.

bn Ebî Hâtim ve Beyhakî, el-Esmâ ve's-Sifât’ta bn Abbâs’tan bildirdiine

göre “çinizde akl banda bir adam yok mu!"9 buyruu: “çinizde Lâ ilahe

illallah, diyen biri yok mu?” mânâsndadr.

10

Ebu'-eyh, krime’den ayn rivayette bulunmutur.

1

îbn Asâkir (50/313).
3 bn Ebî Hâtim (6/2063).

3 Hûd Sur. 78

4 Abdurrezzâk (1/306) ve bn Cerîr (12/502).

5 Hûd Sur. 78
6 Hûd Sur. 78
7 bn Ebî Hâtim (6/2063).

8 Hûd Sur. 78

9 Hûd Sur. 78
10 bn Ebî Hâtim (6/2063) ve Beyhakî (205).
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bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî, "Dediler ki: Senin

kzlarnda bizim bir hakkmz olmadn biliyorsun. Ve sen bizim ne

istediimizi elbette bilirsin
" 1 buyruunu açklarken öyle dedi: Kavmi: "Biz

erkekleri istiyoruz” dediler. Bunun üzerine Hz. Lût: "Keke benim size kar

(koyacak) bir gücüm olsayd veya güçlü bir kaleye snabilseydim!" 2
dedi.

Yani: “Eer bir ordum olsayd sizinle savardm” dedi .

3

bn Ebî Hâtim’in bn Abbâs'tan bildirdiine göre "...veya güçlü bir kaleye

snabilseydim !"4 buyruundan: "Keke bir airetim olsayd” sözü

kastedilmitir.
5

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve bn Asâkir'in Katâde’den bildirdiine göre

"...veya güçlü bir kaleye snabilseydim !"6 buyruundan: "Keke bir

airetim olsayd” sözü kastedilmitir.

7

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Hz. Ali, bir hutbesinde öyle dedi:

“Airetinin kiiye faydas, kiinin airetine faydasndan daha çoktur. Kii

airetten el çekecek olsa, sadece kendisi el çekmi, buna karlk bütün airet

ondan, sevgilerini, korumasn ve yardmn çeker (böylece kii, airete

verdiinden daha çok zarara urar) hatta bazen kiinin sadece soyu (hangi

airetten olduunu) örenilince kendisine kzlr. Bu konuda size Yüce

Allah’n buyruunu okuyacam: "Keke benim size kar (koyacak) bir

gücüm olsayd veya güçlü bir kaleye snabilseydim!"8 Âyette geçen güçlü

kaleden kast airettir. Hz. Lût’un aireti yoktu. Kendisinden baka ilah

olmayana yemin ederim ki, Yüce Allah, Hz. Lut’tan sonra gönderdii her

peygamberin airetinin saysn çok yapmtr.”

bn Cerîrîin bildirdiine göre bn Cüreyc, "...veya güçlü bir kaleye

1

Hûd Sur. 79

’ Hûd Sur. 80

3 bn Cerîr (12/508. 509) ve bn Ebî Hatim (6/2064).

4 Hûd Sur. 80
5 bn F.bî Hatun (6/2064).

6
Hûd Sur. 80

7 Abdurrezzâk (1/311), bn Cerîr (12/509, 510) ve bn Asâkir (50/310).

“ Hûd Sur. 80
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smabilseydim!"' buyruunu açklarken öyle dedi: “Bana bildirildiine göre

Yüce Allah, Hz. Lut’tan sonra, Hz. Muhammed dahil, gönderdii her

peygamberin airetinin saysn çok yapmtr."2

ibn Cerîr, Hasan{ Basrî'nin) öyle dediini bildirir: "...veya güçlü bir

kaleye smabilseydim!”3 buyruu nazil olduu zaman Hz. Peygamber (saiiaiiahu

aleyhi vesellen):
"
Allah, kardeim Lût'a merhamet etsin. Andolsun o gerçekten güçlü

bir yeresnmt

"

buyurdu .

4

ibn Cerîr*in Katâde'den bildirdiine göre Resûlullah (saMahu aleyhi veseiiam) bu

âyeti okuduu zaman: "Allah, kardeim Lût’a merhamet etsin. O çok güçlü bir

kaleye snmaktayd " derdi. Katâde der ki: “Bize bildirildiine göre Yüce

Allah, Hz. Lut'tan sonra gönderdii her peygamberin airetinin saysn çok

yapmtr. Sonunda ise Resûlullah' (»ieiiBhu aleyhi vesdiem) kavminden (ona inanan)

çok sayda kiiyle göndermitir."5

ibn Cerir, Vehb b. Münebbih'in öyle dediini bildirir: Hz. Lût: "Keke

benim size kar (koyacak) bir gücüm olsayd veya güçlü bir kaleye

sna bilseydim I

” 6
deyince, elçiler kendisine: "Ey Lût! Senin sndn kale

çok çetindir" karln verdiler.

7

Saîd b. Mansur ve Ebu'-eyh, bn Abbâs’n öyle dediini bildirir: "Yüce

Allah’n, Hz. Lût’tan sonra gönderdii bütün peygamberler, kavimleri içinde

izzetli bir konumda olmulardr."

8

Buhârî el-Edebu’l-Müfred’de, Tirmizî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, ibn Ebî

Hâtim, Ebu'-eyh, Hâkim ve bn Merdûye, Ebû Seleme vastasyla, Ebû

Hureyre’den, Resûlullah'n (nlialah deyh veaibm), "...veya güçlü bir kaleye

snabllseydiml”5 buyruuyla ilgili öyle buyurduunu nakleder: "Allah

1 Hûd Sur. 80
2 bn Cerîr (12/509).

3 Hûd Sur. 80
4 bn Cerîr (12/510).

5 bn Cerîr (12/512,513).
6 Hûd Sur. 80
1 bn Cerîr (12/513, 520), Tarih (1/300).

8
Saîd b. Mansûr, Tefsir (1098).

9 Hûd Sur. 80
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Lût'a merhamet etsin. O çok güçlü bir kaleye snmaktayd. - Bununla Hz.

Peygamber Allah' kasdediyor- Yüce Allah, ondan sonra gönderdii her

peygamberin airetinin saysn çok yapmtr."

1

Saîd b. Mansûr, Buhârî ve bn Merdûye, A’rec vastasyla, Ebû Hureyre'den

Resûlullah'n (seilallahu Bie^ti vasadem): "Allah Lût'a mafiret etsin. O çok güçlü bir

kaleye snmaktayd" buyurduunu bildirir .

1

ibn Merdûye’nin Ubey b. Ka’b'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiia-uiu

aieyii vessiism): "Allah Lût'a merhamet etsin. O çok güçlü bir kaleye snmaktayd"

buyurdu.

bn Ebî Hâtim, Abdunrahman b. Bir el-Ensârî'den, Resûlullah'n (uiUiahu £ie,hi

veseM öyle buyurduunu nakleder: "nsanlar, Lût kavmni uyarmlard.

Melekler akam vakti gelip onlarn bulunduu yere uraynca, birbirlerine:

«Bunlar elinizden kaçrmayn» demilerdi. Lût kavmi daha önce bunlar kadar

güzel görünen insanlar görmemilerdi- Melekler, Hz. Lût'un yanna girince,

kavmi onlar Hz. Lût’tan istediler. Hz. Lût onlarla tartt ve sonunda kzlarn

almalarm teklif etti. Ama kavmi bunu kabul etmediler. Bunun üzerine

melekler: «Ey Lût! Biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamazlar»

3

deyince, Hz. Lût: «Rabbimin elçileri mi?» diye sordu. Melekler: «Evet» cevabn

verince, Hz. Lût: «O zaman oldu» dedi.
"A

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Huzeyfe b. el-

Yemân’n öyle dediini bildirir: Elçiler, Hz. Lût'un kavmine, onlan helak

etmek için gönderilince kendilerine: "Lût kavminin aleyhinde üç defa ahitlik

yapmadan onlan helak etmeyiniz" denildi. Elçilerin yolu, Hz. brâhim’in

yanndan geçmekteydi. "brahim'den korku gidip kendisine müjde gelince,

Lût kavmi hakknda (adeta) bizimle mücadeleye baladnS Hz. brahim

meleklere: "çlerinde elli kadar mümin varsa onlan yine de helak eder

misiniz?" diye sorunca, melekler: "Hayr" cevabn verdiler. Hz. brâhim: "Krk

1

Buhârî (605), Tirmizî (3116 “hasen"), bn Cerîr (12/510- 512), bn Ebî Hatim (6/2064)

ve Hâkim (2/561 "sahih"). Sahîh hadistir (bak: Elbânî, Sahih Edebu'l-Müfred, 472).
3

Saîd b. Mansûr, Tefsir (1097) ve Buhârî (3375).

3 Hûd Sur. 81

4 bn Ebî Hâtim (6/2060, 2066).

5 Hûd Sur. 74
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kii olursa?" diye sorunca, melekler yine: "Hayr" dediler. Hz. brahim, be
veya on kiiye düene kadar ayn soruyu sordu. Melekler, tarlasnda

çalmakta olan Hz. Lût'un yanna gidince, Hz. Lût onlan misafir zannetti.

Akam meleklerle evine giderken onlara dönüp: "unlann yaptn görüyor

musunuz?" dedi. Melekler. "Ne yapyorlar?" karln verince, Lût: "nsanlar

içinde bunlardan daha kötüsü yoktur" dedi. Yürümeye devam ettiler ve Hz.

Lût bu sözü üç defa tekrar etti. Eve geldiklerinde kötü bir kadn olan hanm
kavmine gidip: "Bu gece Lût, öyle kimseleri misafir etti ki, bugüne kadar on-

lar gibi güzel yüzlü ve ho kokulu insanlar görmedim” dedi. Kavmi koarak

gelip evin kapsn açmak için zorlamaya baladlar ve neredeyse kapnn

ardnda duran Hz. Lût'u düürüp kapy açacaklard. Hz. Lût evin damna

çknca onlar da çkt. O zaman Hz. Lût: "te bunlar benim kzlarm, onlar

sizin için daha temizdir, (size nikahlyabilirim!) Allah'tan saknn,

konuklarmn önünde beni rezil etmeyin. çinizde akl banda kimse yok

mudur?" dedi. Dediler ki: Senin kzlarnda bizim bir hakkmz olmadn
biliyorsun. Ve sen bizim ne istediimizi elbette bilirsin. (Lût:) Keke benim

size kar (koyacak) bir gücüm olsayd veya güçlü bir kaleye

snabilseydim!"' dedi. Bunun üzerine melekler: "(Melekler) dediler ki: Ey

Lût! Biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamazlar"

1

dediler. O

zaman Hz. Lût misafirlerinin melek olduunu anlad. Bir melek kanadn

açnca o gece herkesin gözleri kör olup azab beklemeye baladlar. Cibril

onlara azab etmek için yüce Allah'tan izin istedi, izin verilince de, üzerinde

olduklar yeri alp havaya öyle bir kaldrd ki, sema halk köpeklerinin sesini

duydular. Onlar havaya kaldrdktan sonra altlarna ate yakt. Sonra yeri ters

çevirip onlan atein içine att. Hz. Lût'un yannda olan hanm onlarn

dümesinin sesini duyup dönünce azab kendisine de isabet etti. Lût

kavminden orada olmayp seferde olanlar da gökten yaan talarla helak

edildiler.

3

Saîd b. Mansûr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Ebu'-eyh ve Hâkîm'in

bildirdiine göre ibn Abbâs der ki: Melekler, Hz. Lût'un yanna geldikleri

zaman onlar misafir zannetti ve onlan yaknna oturttu. Üç tane olan kzlarn

1 Hûd Sur. 78, 79, 80
1 Hûd Sur. 81

3 Abdurrczzâk (1/307), bn Cerîr (12/495, 518), Tarih (1/289, 299, 303) ve bn Ebî Hâtim

(6/2060).
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da getirip misafirleri ve kavmi arasna oturttu. Kavminin koarak geldiini

gören Hz. Lût: “te bunlar benim kzlarm, onlar sizin için daha temizdir,

(size nikahlyabilirim!) Allah'tan saknn, konuklarmn önünde beni rezil

etmeyin"

1

deyince, onlar: “Senin kzlarnda bizim bir hakkmz olmadn
biliyorsun. Ve sen bizim ne istediimizi elbette bilirsin

" 1 karln verince,

Hz. Lût: “Keke benim size kar (koyacak) bir gücüm olsayd veya güçtü bir

kaleye snabilseydim !"3 dedi. Bunun üzerine Cibril, Hz. Lût'a dönerek: “Ey

Lût! Biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamazlar"4 dedi ve Hz.

Lût'un kavmi yaklanca gözlerini kör etti. Kör olanlar dierlerini çinemek

suretiyle geri çekildiler ve kapda duranlara: “nsanlarn en büyük

sihirbazlarnn yanndan geliyoruz" dediler. Sonra bunlar bulunduklar yerle

birlikte gece karanlnda gökyüzüne doru o kadar yükseltildiler ki,

semadakiler (onlarla birlikte yükseltilen) kulann seslerini bile duydular.

Sonra ters çevrilip yere braklp helak oldular. Bu srada orada olmayanlar ise

semadan inen talarla helak oldular. Hz. Lût, kzlanyla yola çkp am'da bir

yere vannca büyük kz vefat etti ve kzn vefat ettii yerde bir su kayna

çkt. Bir müdet daha gittikten sonra küçük kz da vefat etti ve onun da vefat

ettii yerde bir su kayna çkt. Hz. Lût ile beraber kzlanndan sadece

ortanca kz kald .

5

Ibn Ebi'd-Dünyâ el-Ukûbâ?ta, bn Abbâs'n öyle dediini bildirir: Hz. Lût,

misafirlerini eve alp kapy kapatnca, kavmi gelip kapy krarak içeriye

girdiler. Bunun üzerine Cibril gözlerini kör etti ve göremez oldular ve: “Ey

Lût! Bize sihirbazlar m getirdin?" deyip tehdit ettiler. Hz. Lût korkarak:

“Bunlar gidecek ve ben yalnz kalacam" diye düününce, Cibril: “Korkma.

Biz Rabbinin elçileriyiz ve bunlann helak olma zaman sabahleyindir” dedi.

Hz. Lût: "imdi deil mi?” diye sorunca, Cibril: "Sabah yakn deil mi?"

karln verdi. Hz. Lût yine: "imdi" deyince, ehir semaya öyle bir kaldrld

ki, dünya semasnn halk (yer yüzündeki) köpeklerin seslerini duydular.

1 Hûd Sur. 78
5 HÛd Sur. 79

3 Hûd Sur. 80

4 Hûd Sur. 81

5 bn Eb Hatim (6/2064, 2065) ve Hâkim (2/344 "sahih").
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Sonra ters çevrilip talarla helak edildiler.”
1

bn Ebî Hâtim'in Süddî’den bildirdiine göre âyette geçen “diÂl ^its
” 2

buyruu, “Ailenle beraber yola çk” mânâsndadr.

3

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve Ebu'-eyh'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre

“jL jkâj
"4 buyruu “Gecenin ortasnda” mânâsndadr.

5

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre

" buyruu “Gece karanl” mânâsndadr.
7

Abdurrezzâk’n Katâde'den bildirdiine göre “jdjl ^ pLa/'* buyruu

“Gecenin bir bölümünde” mânâsndadr.

9

bnu’l-Enbârî, el-Vakf ve'l-btidâ'da, bn Abbâs 'tan bildirdiine göre Nâfi

b. el-Ezrak ona: "Bana yüce Allah'n, âyette geçen “pki /
110

sözünün mânâsn

söyle” deyince, bn Abbâs öyle cevap verdi: “Gecenin sonunda” demektir.

Mâlik b. Kinâne dedi ki:

Ve bir kadn ki gecenin sonunda, tümsein orta yerinde,

Ölümün kendisini yakalad bir erkek için at yakar.

ibn tbî Hâtim'in ibn Abbâs'tan bildirdiine göre “öa” kelimesi, "Geri

kalmak” anlamndadr.”

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hatim, Mücâhid'in «v t *S-La C.alij Sb”
12

1 bn Ebi'-Dünyâ (150).

2
Hûd Sur, 81

3 bn Ebî Hatim (6/2065).

4 Hûd Sur. 81

5 bn Cerîr (12/524).

6
Hûd Sur. 81

7 bn Cerîr (12/524) ve bn Ebî Hatim (6/2065).

8
Hûd Sur. 81

5 Abdurrezzâk (1/309).

10 Hûd Sur. 81

11 bn Ebî Hatim (6/2065).

11 Hûd Sur. 81
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buyruunu: "Hiç kimse arkasna bakmasn" eklinde açkladn bildirir.'

Abd b. Humeyd ve ibn Cerîriin Hâr’un'dan bildirdiine göre bu âyet, bn

Mes’ûd'un kraatinde, "dîfc yj jd ,> ilil eklindedir.3

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katâde der ki: Bize

ulatna göre Hz. Lût’un hanm, Hz. Lût kasabadan çkt zaman kendisiyle

beraberdi. Sesi duyup dönerek baknca, yüce Allah kendisine talar yadrp
helak etti. Talara maruz kalp helak olduu yer, kavminden uzak ve bilinen

bir yerdedir. Abdullah'n mushafnda ondan " j yj <d*î aJi L3 jU3

j^Ji”(Hani biz onu ve geride kalanlar arasndaki yal bir kadn (kâfir olan

ei) dnda bütün ailesini kurtarmtk)
4 eklinde bahsedilmektedir. Hz.

Lût’a: "Onlara vâdolunan (helâk) zaman, sabah vaktidir
"5 denilince, Hz.

Lût: "Ben daha çabuk helak olmalarn istiyorum" karln verdi. Bunun

üzerine kendisine: "Sabah yakn deil mi?"6 denildi.
7

bn Ebî Hâtim’in Süddî'den bildirdiine göre Hz. Lût: "Onlar imdi helak

ediniz" deyince, melekler: "Bize, onlar sabah vakti helak etmemiz emredildi.

"Sabah yakn deil mi?"
8 karln verdiler. 9

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Saîd b. Cübeyr'in öyle dediini

bildirir: Hz. Lût: "Onlan imdi helak ediniz” deyince, Cibril: "Onlara

vâdolunan (helâk) zaman, sabah vaktidir. Sabah yakn deil mi?"

10

karln verdi. O zaman Hz. Lût’a: "Sabah yakn deil mi?"' 1 buyruu indi.

Cibril, Hz. Lût’a, gecenin bir ksmnda ailesiyle yola çkmasn ve hanmndan

baka kimsenin geride kalmamasn söyledi. Hz. Lût yola çkp helak olacaklar

1

bn Cerîr (12/534) ve bn Ebî Hâtim (6/2066).

2
Hûd Sur. 81

3 bn Cerir (12/525) bu kraat âzdr.
4
Sâffât Sur. 135

5 Hûd Sur. 81

6 Hûd Sur. 81

7 bn Ebî Hâtim (6/2066) bn Ebî Hâtim'n rivayetinde, bn Mes'ûd’un kraati yüktür.
8 Hûd Sur. 81

9 bn Ebî Hâtim (6/2067).

10 Hûd Sur. 81
11

Hûd Sur. 81
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saat gelince, Cibril kanadn Lût kavminin bulunduu yere sokup onlan

semaya öyle bir kaldrd ki, sema halk horozlarn ötüünü ve köpeklerin

havlamasn duydular. Cibril bulunduktan yeri alt üst edip, üzerlerine pimi
tuladan yaplm talar yadrd. Hz. Lût'un hanm ehrin alt üst edilirken

çkard sesi duyup: "Vah kavmim!" deyince gökten yaan talar ona da

ulap kendisini helak etti."
1

bn Adiy ve bn Asâkir, Ebu'l-Celed'in: "Hz. Lût’un hanmnn taa çevrilmi

halini gördüm. Bu ta her ay hayz oluyordu" dediini bildirir.

2

bn Cerîr, Mücâhid’in, "Emrimiz gelince, orann altn üstüne getirdik ve

üzerlerine (balçktan) piirilip istif edilmi talar yadrdk" 3 buyruunu

açklarken öyle dediini bildirir: "Sabah olunca Cibril Hz. Lût’un kasabasna

gidip onu yerinden söktü. Sonra kanadn altna sokup içindekilerle beraber

kanatlannn üstünde tayarak gökyüzüne öyle bir yükseltti ki, sema halk

köpeklerinin havlamasn duydu. Sonra kasabay ters çevirdi. Kasabadan yere

ilk düen etrafn çevreleyen duvarlar oldu. Hiçbir kavim Lût kavminin

urad azaba uramamtr. Allah, onlarn gözlerini kör ettikten sonra

kasabalann ters çevirmi ve üzerlerine pimi tuladan yaplm talar

yadrmtr."4

bn Cerîr’in bildirdiine göre Süddî der ki: "Sabah olunca Cibril inip Lût

kavminin bulunduu kasabay yedi kat yere kadar altndan çkanp dünya

semasna kadar yükselttikten sonra yere att ."5

Abd b. Humeyd’in bildirdiine göre Ebû Sâlih der ki: "Cibril, Hz. Lût’un

kasabasna gelip elini kasabann altna soktu ve onu semaya öyle bir kaldrd

ki, dünya semasnn halk, köpeklerinin havlamalann ve horozlann ötüünü

duydular. Sonra kasabay ters çevirdi."

Abd b. Humeyd'in Vehb b. Münebbih’ten bildirdiine göre Cibril, Lût

kavminin bulunduu yeri söküp semaya öyle bir kaldrd ki, sema halk,

1 bn Cerîr (12/515, 516), Tarih (1/301) ve bn Ebî Hâlim (6/2067) muhtasar olarak.
3 bn Adiy (1/204) ve bn AsâJcir (50/326, 327).

3 Hûd Sur. 82
4 bn Cerîr (12/534, 535) ve Tarih (1/305).

5 bn Cerîr (12/536) ve Tarih (1/306).
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köpeklerinin havlamalarn ve horozlarn ötüünü duydular. Sonra üstlerine

kükürt ve ate yadrd.

Abd b. Humeyd'in Hasan( Basrî)'den bildirdiine göre Cibril, Hz. Lût'un

kavminin bulunduu ehri yerden söküp kadadyla semaya çkard, sonra

ehri alt üst etti.

bn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim, Muhammed b. Ka’b el-Kurazî'nin öyle dediini

bildirir: "Bana bildirildiine göre Yüce Allah, Cibril’i Lût kavmine gönderdi ve

Cibril onlarn bulunduu ehri kanadyla öyle bir kaldrd ki, dünya semasnn

halk köpeklerinin havlamalann ve tavuklannn gdaklayn duydular. Sonra

yüce Allah onlara ta yadrd. Yüce Allah, bu konuda: "Emrimiz gelince,

orann altn üstüne getirdik ve üzerlerine (balçktan) piirilip istif edilmi

talar yadrdk"' buyurmaktadr. Yüce Allah, ehir çevresindeki ehirlerle

beraber helak etti. Bu ehirler be tanedir: Dabua, Saura, Amura, Dûmâ ve

büyük ehir olan Sodom’dur.”
7

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Katâde’nin öyle dediini bildirir:

"Anlatldna göre bu ehirler üç tanedir ve sakinleri, saylann Allah’n

bilecei kadar çoktu. Bildirildiine göre Lût kavminin yaad ehrin ismi

Sodom’du ve bu ehirde dört milyon kii yaamaktayd. 3

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre bn Abbâs: " ^ «31^ ^i
buyruunun: "Piirilmi balçktan olan talar” kelimesi

ise krmzya çalan beyaz renklerle iaretlenmesi” mânâsnda olduunu

söylemitir.
6

bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bn

Abbâs’tan bildirdiine göre ,> ojlk* ^li" 7 buyruunun, Fârisî

’ Hûd Sur. 82
J bn Cerîr (12/537), Tarih (1/306) ve bn Ebî Hâtim (6/2067).

3 bn Ebî Hâtim (6/2068).

4 Hûd Sur. 82

5 Hûd Sur. 83
6 bn Ebî Hâtim (6/2068, 2069).

7 Hûd Sur. 82
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diliyle karl: "Seng ve gel'dir ve ta ve çamur mânâsndadr.

kelimesi ise öretilmi, nereye düeceini bilen ta mânâsndadr.

2

Firyâbî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in

Mücâhid’den bildirdiine göre "jA-"3 kelimesinin asl Farsça’dan, kelimenin

ba taraf (sic) ta, son bölümü (cîl) ise çamur mânâsndadr. "«U^ûi
"4 kelimesi

ise öretilmi, nereye düeceini bilen ta mânâsndadr .

5

Abd b. Humeyd'in Mücâhid’den bildirdiine göre "jJw"6
kelimesi

Arapçalatnlm olan bir kelimedir ve asl "Seng ve gel'dir.

Abd b. Humeyd'in ibn Abbâs'tan bildirdiine göre "j^"7 kelimesi

üzerinde çamur olan ta mânâsndadr.

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve Ebu’-eyh'in, Katâde ve krime'den bildirdiine

göre ojlap
-"8 buyruu, piirilmi çamur mânâsndadr. Piirilip istif

edilmi ve iaretlenmitir. Üzerinde de krmz iaretler vardr. "Onlar

zalimlerden uzak deildir"9 buyruu ise, bu talardan hiçbir zalimin

kurtulamayaca mânâsndadr.

10

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in Rabfden bildirdiine göre

“>ç^n"
kelimesi, birbiri üzerine istif edilmi mânâsndadr. kelimesi

ise o ta kime atlyorsa, üzerinde o kimsenin ad yazlmt, demektir.'3

Ebu’-eyh, bn Cüreyc’in öyle dediini bildirir "Hz. Lût’un kavminin

1

Hûd Sur. 83
2 bn Ebî eybe (10/473) ve bn Ebî Hâtûn (6/2068, 2069).

3 Hûd Sur. 82
4 Hûd Sur. 83
5 bn Cerîr (12/526, 530) ve bn Ebî Hâtim (6/2068).

6 Hûd Sur. 82

7 Hûd Sur. 82
8 Hûd Sur. 82

9 Hûd Sur. 83
10
Abdurrezzâk (1/309, 2/396) ve tbn Cerîr (12/526, 529, 531- 533).

11 Hûd Sur. 82
u Hûd Sur. 83
13
ibn Cerîr (12/529, 531) ve bn Ebî Hâtim (6/2069).
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üzerine yaan talar iaretlenmi ve yeryüzündeki talara benzemeyen

talard."

bn Cerîr'in bn Zeyd’den bildirdiine göre “jj» buyruundan

kastedilen dünya semasndaki talardr, Dünya semasnn addr.

3

bn Ebî eybe'nin bn Sâbit'ten bildirdiine göre “jA*" kelimesi.

Farsçadr.

3

shâk b. Bir ve bn Asâkir'in bildirdiine göre Mücâhid'e: "Lût kavminden

hayatta kalan oldu mu?" diye sorulunca, öyle karlk verdi: “Hayr. Ancak bir

adam krk gün daha yaad. Bu kii Mekke'de olan bir tüccard. Semadan

gelen ta ona isabet etmek için Harem'e gelince Harem’in melekleri bu taa:

«Geldiin yere geri dön. Bu adam, Allah'n haremindedir» dediler. Ta Harem

bölgesinden darya çkp krk gün gök ile yer arasnda bekledi ve adam

ticaretini bitirip Harem bölgesinden çknca, ta gelip kendisine isabet etti.

Yüce Allah: "Onlar zalimlerden uzak deildir
"4 buyurarak, talann, bu

ümmetin zalimlerinden de uzak olmadn bildirmitir.”
5

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre

Mücâhid, "Onlar zalimlerden uzak deildir
"6 buyruunu açklarken: “Yüce

Allah, bununla, Lût kavmine isabet eden eyin kendilerine de isabet edecei

konusunda Kureylileri korkutmaktadr” demitir.

7

bn Ebî Hâtim'in Süddî'den bildirdiine göre "Onlar zalimlerden uzak

deildir
"8 buyruunda kastedilenler Araplarn zalimleridir. man etmedikleri

takdirde ayn azaba maruz kalabilecekleri bildirilmitir .

9

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Rabî’nin, âyet hakknda öyle dediini

1

Hûd Sur. 82
3 bn Cerîr (12/527, 24/630).

3 bn Ebî eybe (10/473).

4 Hûd Sur. 83

5 bn Asâkir (50/326).
6
Hûd Sur 83

7 bn Cerîr (12/532) ve bn Ebî Hatim (6/2069).

8
Hûd Sur. 83

9 bn Ebî Hâtim (6/2070).
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bildirir. “Duyduumuza göre her zalimin üzerinde üzerine dümek için emir

bekleyen bir ta vardr. Yüce Allah bu buyruuyla zalimleri korkutup, "Onlar

zalimlerden uzak deildir"
1 buyurmutur."1

bn Cerîr, ibn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katâde, "Onlar

zalimlerden uzak deildir" 3 buyruuyla ilgili olarak öyle dedi: “Âyette

kastedilen bu ümmetin zalimleridir. Allah’a yemin ederim ki, bundan sonra

Allah hiçbir zalimi bu talardan himaye altna alm deildir."
4

bn Ebi’d-Dünyâ Zemmu'l-Melâhî*de, bnu’l-Münzir ve Beyhakî uabu'î-

man’da, Muhammed b. el-Münkedir, Yezîd b. Hafsa ve Safvân b. Süleym’in

öyle dediini bildirir: Hâlid b. el-Velîd, Ebû Bekr es-Sddîk'e bir mektup

yazarak, Arap topraklanndan birinde, bir adamn kadnn nikahland gibi

nikahlandn (baka erkeklerle ilikiye girdiini) ve bu konuda delilin de

sabit olduunu bildirdi. Hz. Ebû Bekr, Resûlullah’n {saiiaiiahu «esellem} ashâbyla

istiare edince, Hz. Ali: “Bu öyle bir günahtr ki, bir ümmet dnda hiçbir

ümmet bu günah ilememitir ve yüce Allah bu ümmete bildiiniz gibi ceza

vermitir. Benim görüüm bu kiinin atete yaklmasdr" dedi. Sahabe, bu

kiinin atete yaklmas konusunda görü birliine varnca, Hz. Ebû Bekr,

Hâlid’e: "Onu atete yak” diye yazd. Daha sonra bnu’z-Zübeyr ve Hiâm b.

Abdllmelik te ayn günah ileyenleri kendi emirlikleri döneminde atete

yakmakla cezalandrdlar5

bnu’l-Münzir, Rabîa b. Ebî Abdirrahman er-Ray’n öyle dediini bildirir:

“Yüce Allah, Lût kavmine piirilip istif edilmi talar yadrarak azab etti. Ayn

ceza, Lût kavminin yaptn yapanlardan (homoseksullerden)

kaldrlmamtr."

jO U ail i jlî Uüi &JU J\j

çjj t

1 Hûd Sur. 83
a bn Ebî Hatim (6/2070).

3 Hûd Sur. 83
4 bn Cerîr (12/533) ve bn Ebî Hatim (6/2070).

5 bn Ebi'd-Dünyâ (145). Beyhakî (5389). Sünen (8/232). bn Hacer, Dirâye’de (2/103),

hadisin çok zayf olduunu söylemitir.



130 -3Hûd Sûresi |r

^lîil Slj .LÜl
I

JjJlj Jliül ijSjî pî Uj
*

^ ol fi3 y± *\ 4* * j*l- c^l ^ jÜ S/j^L
U 3jö oî â^tî tiiftü’î U _pi * L^u ^ÜU Î Uj Jjuji

JL45Î jU>Jl cjV UJ .Ü U liîlj^î J> Jiü oi jî ÜjuT aju

"Medyen’e de kardeleri uayb' (gönderdik). Dedi ki: «Ey

kavmim! Allah a kulluk edin! Sizin için ondan baka tanr
yoktur. Ölçüyü ve tarty eksik yapmayn. Zira ben sizi hayr
(ve bolluk) içinde görüyorum. Ve ben, gerçekten sizin için

kuatc bir günün azabndan korkuyorum. Ve ey kavmim!
Ölçüyü ve tarty adaletle yapn; insanlara eyalarn eksik

vermeyin; yeryüzünde bozguncular olarak dolamayn. Eer
mümin iseniz Allah'n (helalinden) brakt (kâr) sizin için

daha hayrldr. Ben üzerinize bir bekçi deilim.» Dediler ki:

Ey uayb! Babalarmzn taptklarm (putlar), yahut

mallarmz hususunda dilediimizi yapmay terketmemizi

sana namazn m emrediyor? Oysa sen yumuak huylu ve

çok akllsn!" (Had Sur. 84-87)

bn Cerîr ve Ebu'-eyh’in ibn Abbâs’tan bildirdiine göre “Zira ben sizi

hayr (ve bolluk) içinde görüyorum. Ve ben, gerçekten sizin için kuatc bir

günün azabndan korkuyorum"
1 buyruunda geçen hayrdan kast ucuzluk,

kuatc azabtan kast ise pahallktr.
2

bn Cerîr, bn Abbâs'n “iti 4^” 3 buyruunun, Allah'n verdii nzk

mânâsnda olduunu söylediini bildirir.
4

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in Katâde’den

bildirdiine göre “dil hi" 5 buyruu, Allah tarafndan kullanna verilen nasp,

1 Hûd Sur. 84
2 bn Cerîr (12/538).

3 Hûd Sur. 86

4 bn Cerîr(l 2/543).

5 Hûd Sur. 86
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mânâsndadr.'

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in Mücâhid’den

bildirdiine göre “.ui kz”2 buyruu, Allah'a itaat, mânâsndadr.

3

Ebu'-eyh, Rabî’den, "h 45I'
M buyruunun, Allah'n sizin için geriye

brakt, mânâsnda olduunu söylediini bildirir.

Ebu'-eyh’in Hasan( Basrî)’den bildirdiine göre "il âli"5 buyruu,

"Allah'n size verdii nzk, insanlar aldatmanzdan daha hayrldr”

mânâsndadr.

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in A'me'ten

bildirdiine göre âyette geçen "dîSU"6 buyruu "okuduklann”

mânâsndadr. 7

ibn Asâkir, Ahmet'in: "Hz. uayb, peygamberler arasnda en çok namaz

klan kiiydi" dediini bildirir.

bn Cerîr ve Ebu'-eyh, bn Zeyd'in, "Ey uayb! Babalarmzn

taptklarn (putlar), yahut mallarmz hususunda dilediimizi yapmay

terketmemizi sana namazn m emrediyor?"8 buyruunu açklarken öyle

dediini bildirin "Hz. uayb, kavmine dinarlann ve dirhemlerin kenarlarn

kesmelerini yasaklamt. Onlar. «Bunlar bizim malmzdr ve onlara

dilediimizi yaparz. Dilersek keseriz, dilersek yakanz, istersek atanz»

dediler."
9

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Muhammed b. Ka'b el-Kurazî'nin öyle dediini

bildirir: "Hz. uayb'n kavmine, dirhemleri kestikleri için azab edilmitir. "Ey

1

Abdurrezzâk (3/31 1), bn Cerîr (12/543) ve bn Ebî Hâlim (6/2072).

1 Hûd Sur. 86

3 bn Cerîr (32/542, 543) ve bn Ebî Hatim (6/2072).

4 Hûd Sur. 86

Hûd Sur. 86

Hûd Sur. 87

Abdurrezzâk (1/311). bn Cerîr (12/546, 547) ve bn Ebî Hâtm (6/2072).

Hûd Sur. 87

bn Cerîr (12/546).
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&

uayb! Babalarmzn taptklarn (putlar), yahut mallarmz hususunda

dilediimizi yapmay terketmemizi sana namazn m emrediyor..."
1

buyruu buna iaret etmektedir."
2

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh, Zeyd b. Eslem’in, "Ey uayb!

Babalarmzn taptklarn (putlar), yahut mallarmz hususunda

dilediimizi yapmay terketmemizi sana namazn m emrediyor ..." 3

buyruunu açklarken öyle dediini bildirir: “Âyette kastedilen,

dirhemlerinin kenarlann kesmeleridir ve böyle yapmalar yeryüzünde fesat

çkarmann bir çeididir."4

Abdurrezzâk, bn Sa’d, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve Ebu'-Seyh'in

bildirdiine göre Saîd b. el-Müseyyeb der ki: “Dirhemlerin, dinarlarn ve

insanlar arasnda bilinen tartlarn kenarlannn kesilerek eksiltilmesi,

yeryüzünde fesat çkarmann bir çeididir."5

Ebu'-eyh, Rabîa b. Ebî Hilâlin: “bnu’z-Zübeyr, dirhemlerin (gümü

paralann) kenarn yontan cezalandrmtr" dediini bildirir.

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyhln bn Abbâs'tan bildirdiine göre Hz.

uayb’tn kavmi, "Oysa sen yumuak huylu ve çok akllsn!"6 derken, Hz.

uayb'n yumuak huylu ve akl olmadn kastediyorlard .

7

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh’in Katâde’den bildirdiine göre Hz. uayb’n

kavmi, "Oysa sen yumuak huylu ve çok akllsn !" 8 sözünü, onunla alay

etmek için söylemilerdir.

4

Uj \LJ- ljj 4* LfZjjj ^^ O

' Hûd Sur. 87
2
bn. Cerîr (12/545) ve Tarih (1/329).

3 Hûd Sur. 87
4 bn Cerîr (12/545, 546) ve Tarih (1/329).

5

Abdurrezzâk (14595) ve bn Sa'd (5/135, 137).

6 Hûd Sur. 87
7 bn Ebî Hâtim (6/2073).

6
Hûd Sur. 87

9 bn Ebî Hâtim (6/2073).
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"Dedi ki: Ey kavmim! Eer benim, Rabbim tarafndan

(verilmi) apaçk bir delilim varsa ve O bana tarafndan
güzel bir rzk vermise buna ne dersiniz? Size yasak

ettiim eylerin aksini yaparak size aykr davranmak
istemiyorum. Ben sadece gücümün yettii kadar slah etmek
istiyorum. Fakat baarmam ancak Allah'n yardm iledir.

Yalnz O na dayandm ve yalnz O na döneceim."
(Hûd Sur. 88)

bn Ebî Hâtim'in Dahhâk'tan bildirdiine göre âyette geçen, "Güzel bir

rzk" buyruundan kast, helal nzktr .

1

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in Katâde’den bildirdiine göre " öl Lj

k u jj ^£ÜU-I’
rt buyruu: “Size yasakladm bir eyi de kendim

ileyemem” mânâsndadr.
3

bn Ebî Hâtim’in Mesrûk’tan bildirdiine göre bir kadn bn Mes’ûd'a

gelerek: “Sen saçna saç eklemeyi (peruk takmay) yasaklyor musun?” diye

sorunca, bn Mes’ûd: “Evet" cevabn verdi. Kadn: “Senin kadnlarndan

bazs saçna saç eklemi olmasn” deyince, bn Mes’ûd: “O zaman sâlih

kulun, «Size yasak ettiim eylerin aksini yaparak size aykr davranmak

istemiyorum» eklindeki vasiyyetini ben muhafaza etmemi olurum”

karln verdi.

Ahmed'in Muâviye el-Kueyrî'den bildirdiine göre kardei Mâlik, ona: “Ey

Muâviye! Muhammed, komularm ald. Onun yanna git” deyince, Muâviye,

Muhammed’in yanna giderek: "Komularm serbest brak. Onlar Müslüman

olmulard" dedi. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi meiien) Muâviye'den yüz çevirince,

Muâviye: “nsanlar, senin bir eyi emredip, ayn eyi kendinin yaptn iddia

ediyorlar” deyince, Hz. Peygamber (tallahini aleyhi vesailem): "Bunu da m yaptlar.

' bn Ebî Hatim (6/2074).

3

Hûd Sur. 88

5 bn Ebî Hatim (6/2074)
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Allah'a yemin olsun ki ayet yapmsam bu onlara deil, benim üzerime bir

vebaldir" buyurdu.

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Mâlik b. Dînâr, "Size yasak ettiim

eylerin aksini yaparak size aykr davranmak istemiyorum" âyetini okuyup

öyle dedi: "Bana bilirildiine göre kyamet günü doru olan teblici çarlp

bana krallktac konur ve Cennete götürülmesi emredilir. Bu kii: "ilahm!

Kyametteki meydanda öyle kimseler var ki, bunlar dünyadayken

yaptklanmda bana yardmc oluyorlard" deyince, onlara da, bu kiiye

yaplan muamele yaplr. Sonra bu kii onlan Allah’n kendisine cennette

ikram ettii nimetlere götürür."

Ebu'-eyh, Ebû shâk el-Fezârî’nin öyle dediini bildirir: Ne zaman bir ey
yapmak istediimde, "Ben sadece gücümün yettii kadar slah etmek

istiyorum. Fakat baarmam ancak Allah'n yardm iledir. Yalnz O'na

dayandm ve yalnz O'na döneceim"1

âyetini okuduysam, doru olan eye

yönlendirildim.

bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in Mücâhid'den bildirdiine göre

dfi
”2

sözü, "O’na döneceim" mânâsndadr.

3

Ebû Nuaym el-Hilye’de, Hz. Ali'nin öyle dediini bildirir. Resûlullah’a

(sbIIbIIuIiu leyin »esiiem): "Ey Allah'n Resulü! Bana tavsiyede bulun" dediimde:

“Rabbim Allah’tr, de, sonra dosdoru ol" buyurdu. Ben: "Rabbim Allah'tr ve

baarm sadece Allah'tandr. Ona tevekkül ettim ve O'na döneceim"

deyince, Hz. Peygamber (saHaiiahu aleyhi veseiiüm): “Ey Ebu’l-Hasan! lim sana afiyet

olsun! Sen ilmi su gibi içtin, susuzluunu giderdin!" buyurdu. Hadisin

senedinde Muhammed b. Yûnus el-Kudeymî vardr .

4

fi
5 J' çy çj* ^ ^ ^

\y.y ç&s Uj
f
ji jî

1

Hûd Sur. 88
3
Hûd Sur. 88

5 bn Cerîr (12/549, 550) ve bn Ebî Hatim (6/2074).

4
Ebû Nuaym (1/65). bn Hibbân, cl-Mecrûhv'de (2/313), Muhammed b Yûnus el-

Kudeymî güvenilir kiilerden uydurma hadis naklederdi" demitir.
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“Ey kavmim! Sakn bana kar dümanlnz, Nuh kaynmn
veya Hûd kavminin, yahut Sâih kavminin balarna

gelenler gibi size de bir musibet getirmesin! Lût kavmi de

sizden uzak deildir. Rabbinizden balanma dileyin;

sonra O’na tövbe edin. Muhakkak ki Rabbim çok

merhametlidir, (müminleri) çok sever. Dediler kî: «Ey

uayb! Söylediklerinin çounu anlamyoruz ve içimizde seni

cidden zayf (âciz) görüyoruz! Eer kabilen olmasa, seni

mutlaka talayarak öldürürüz. Sen bizden üstün deilsin.»

(uayb:) “Ey kavmim dedi, size göre benim kabilem

Allah'tan daha m güçlü ve deerli ki, onu (Allah'n

emirlerini) arkanza atp unuttunuz. üphesiz ki Rabbim
yapmakta olduklarnz çepeçevre kuatcdr." (Hûd Sur. 89-

92)

ibn Cerîr, ibn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in Katâde’den bildirdiine göre " y

^ii buyruu, “Benden ayr olmanz" mânâsndadr. 2

bnu'l-Münzir
J
in Mücâhid’den bildirdiine göre “^lii”3 kelimesi,

dümanlk mânâsndadr.

shâk b. Bir ve bn Asâkir, Cuveybir vastasyla, Dahhâk’tan, bn Abbâs'n

öyle dediini bildirin Hz. uayb, kavmine: “Ey kavmim! Nuh, Âd ve Semûd

kavmini hatrlayn. Lût kavmi de sizden uzak deildir7' dedi. Lût kavmi, zaman

bakmndan Hz. uayb'a en yakn ve en son helak olan kavimdi. Hz. uayb

devamla kavmine öyle dedi: “Rabbinizden balanma dileyin; sonra O'na

' Hûd Sur. 89
3 bn Cerîr (12/551) ve bn Ebî Hâlim (6/2074, 2075).

3 Hûd Sur. 89
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tövbe edin. Muhakkak ki Rabbim çok merhametlidir, (müminleri) çok

sever*’ günahlarna tövbe edene kar merhametlidir. Tövbe edeni sever,

sonra onun sevgisini kullarn kalbine atar/' Kavmi: "Ey uayb!

Söylediklerinin çounu anlamyoruz ve içimizde seni cidden zayf (âciz)

görüyoruz! Eer kabilen olmasa, seni mutlaka talayarak öldürürüz. Sen

bizden üstün deilsin
"2

dediler. Hz. uayb'n zayflndan gözlerinin âmâ

olmasn kasdetmiler ve: "çinde yaadn airetin olmasayd seni

öldürürdük" demilerdir. Hz. uayb: "Ey kavmim dedi, size göre benim

kabilem Allah'tan daha m güçlü ve deerli?" deyince, kavmi: "Allah daha

güçlü ve deerlidir" karln verdiler. Hz. uayb: “Yüce Allah'n emirlerini

brakp peygamberini yalanladnz. Ancak Rabbim yaptklarnz çepeçevre

kuatmtr ve bilmektedir" dedi. bn Abbâs der ki: “Hz. uayb’n kavminin

irkten sonraki en büyük günahlar, ölçüde ve tartda hile yapp insanlann

ticari mallarn eksik vermeleriydi. Birçok günahla birlikte bu günahlar da

iliyorlard. Hz. uayb, onlan Allah'a ibadet etmeye, zulmü ve benzeri

günahlan brakmaya davet etmekle teblie balad .

3

ibn Ebî Hatim, Halef b. Haveb'in öyle dediini bildirir: “u'ayb'n kavmi,

tartlarnda bir arpa arl kadar eksik tartmalar yüzünden helak olmutur.

Onlar alrken ar, verirken hafif tartarlard .”4

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh, Süddî'nin, “^lla y
”5 buyruunun: “Ey

kavmim, bana olan dümanlnz sebebiyle dalalete ve küfre düüp, daha

önceki kavimlere gönderilen azabn size de gönderilmesin” mânâsnda

olduunu söylediini bildirir.

6

Abdurrezzâk ve bn Cerîr’in bildirdiine göre Katâde, "Lût kavmi de

sizden uzak deildir" buyruunu açklarken: "Hz. uayb'n kavmi, Hz. Nûh

ve Semûd kavmine yakn bir zamanda yaamlardr" dedi .
7

1

Hûd Sur. 90
2
Hûd Sur. 91

3 bn Asâkir (23/70, 71).

4 bn Ebî Hâtim (6/2070).

5 Hûd Sur. 89
6 bn Ebî Hâtim (6/2075).

7 Abdurrezzâk (1/310, 311) ve bn Cerîr (12/551).
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bn Ebî eybe ve bn Ebî Hâtim, Ebû Leylâ el-Kindî’nin öyle dediini

bildirir: Osman bn Affân'n evini kuattktan zaman, Hz. Osman halkn

karsna çkp: "Ey kavmim! Sakn bana kar dümanlnz, Nuh kavminin

veya Hûd kavminin, yahut Sâlih kavminin balarna gelenler gibi size de bir

musibet getirmesin! Lût kavmi de sizden uzak deildir"
1

Ey kavmim, beni

öldürmeyiniz. Eer siz beni öldürürseniz öyle olursunuz" dedi ve

parmaklann birbirine geçirdi .

2

Ebu'-eyh ve bn Asâkir'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr, "çimizde

seni cidden zayf (âciz) görüyoruz ..."3 buyruunu açklarken: "Hz. uayb’n

gözleri görmüyordu. Allah sevgisinden dolay çok alad için gözlerini

kaybetmiti" dedi .
4

Vâhidî ve bn Asâkir, eddâd b. Evs'ten, Resûluliah'n (ssiisiiahu oieYhi vesaiiem) öyle

buyurduunu nakleden "Hz. uayb, Allah sevgisinden dolay, gözlerini

kaybedinceye kadar alad. Yüce Allah ona gözlerini geri venp: «Ey uayb!

Neden alyorsun? Cennete olan özleminden mi, yoksa cehennemden olan

korkundan m?» diye vahyetti. Hz. uayb: «Hayr. Bunlarn ikisi için de

alamyorum. Ben kalbimle senin sevgine inandm. Sana baktm zaman

benim bama ne getirsen ona aldrmam» karln verince. Yüce Allah: «Ey

uayb ! Eer bu dediin hak ise. Bana kavuman, sana kutlu olsun. Ey uayb!

Bunun için sam Kelimîm olan Musa b. mrân' hizmetine verdim» buyurdu."*

bn Ebî Hâtim, Hâkim, Hatîb ve ibn Asâkir, deiik vastalarla bn Abbâs’n,

"çimizde seni cidden zayf (âciz) görüyoruz"6 buyruunu açklarken: "Hz.

uayb'n gözleri görmüyordu" dediini bildirir.

7

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Ebû Sâlih, "çimizde seni cidden zayf

1 Hûd Sur. 89
3 bn Ebî eybe (14/590, 591) ve bn Ebî Hâtim (6/2075).

3 Hûd Sur. 91

4 bn Asâkir (23/72).

5
el-Bidâye ve'n-Nihâye'de (1/434) geçtii üzere Vâhidî. bn Asâkir (9/19, 23/73). Zayf

hadistir. Elbânî, Silsiletu'd-Daîfa (998).

6 Hûd Sur. 91

7 bn Ebî Hatun (6/2076), Hâkim (2/568 "sahîh"), Hatîb (10/423) ve bn Asâkir (23/71).
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(âciz) görüyoruz"' buyruunu açklarken: "Hz. uayb'n gözleri görmüyordu”

demitir.

Ebu'-eyh, Süfyân'n, "çimizde sen» cidden zayf (âciz) görüyoruz"2

buyruunu açklarken: "Hz. uayb'n gözleri görmüyordu ve kendisine

peygamberlerin hatibi denirdi” dediini bildirir.

Ebu’-eyh'in Süddî'den, "çimizde seni cidden zayf (âciz) görüyoruz"3

buyruunun: "Sen tek kiisin” mânâsnda olduunu bildirir.

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre bn Zeyd, "Eer kabilen olmasa, seni

mutlaka talayarak öldürürüz
"4 buyruunun: "Eer kabilenden

korkmasaydk seni talardk” mânâsnda olduunu söylemitir.

Saîd b. Mansûr, Zeyd b. Sâbit'in öyle dediini bildirir: “Eer, Hz. Lût'un,

Hz. uayb'n adamlan gibi adamlan olsayd, kavmiyle savard.”5

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib, hutbe verirken Hz. Suayb

hakkndaki, "çimizde seni cidden zayf (âciz) görüyoruz"
6 buyruunu

okuyunca; "Hz. uayb'n gözleri görmüyordu. Kavmi, bu sebeple zayf

olduunu söylediler.” "Eer kabilen olmasa, seni mutlaka talayarak

öldürürüz"7 buyruunu okuyunca ise: "Kendisinden baka ilah olmayan

Allah'a yemin ederim ki, Rablerinin azametinden korkmadlar, sadece

airetten korktular” dedi.

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Mücâhid,

buyruunun: "Allah’n emrini terk ettiniz” mânâsnda

olduunu söyledi.
9

’ Hûd Sur. 91

3 Hûd Sur. 91

3 Hûd Sur. 91

4 Hûd Sur. 91

5
Saîd b. Mansûr, Tefsir (1100).

6 Hûd Sur. 91

7 Hûd Sur. 91

8
Hûd Sur. 92

9 bn Cerîr (12/557) ve ibn Ebî Hâtim (6/2077).
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bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim, ibn Abbâs’n, kelimesinin: "Uzak olan

yer" mânâsnda olduunu söylediini bildirir.

2

bn Ebî Hâtim’in Katâde'den bildirdiine göre

buyruu: "Allah'tan korkmuyorsunuz” mânâsndadr.4

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Süddî,
"

lîj4t>"
5 buyruunun: "Onu (emirlerini) arkanza attnz ve Ona ne itaat ettiniz,

ne de korktunuz” mânâsnda olduunu söyledi.

6

Ebu'-eyh’in Dahhâk’tan bildirdiine göre " ^.jî

buyruundan kastedilen, Allah’n emirlerini önemsememektir.

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Zeyd, o^-Jolj"
8 buyruunu

açklarken öyle dedi: "Zhrî, fazla demektir. Deve sahibinin yannda fazladan

bir deve bulundurup ona bir ey yüklemeyerek ihtiyac olaca zaman için

bekletmesi gibi. Hz. uayb da: "Siz Rabbinizi ayn konumda saydnz. Ona

ihtiyaç duyduunuzda önemsediniz, ihtiyaç hissetmediiniz zaman ise

önemsemediniz” demek istedi.

ij*jd\ Jijpl J* iLil ^ ÂiJ aÂ
"Firavun, kyamet gününde kavminin önüne düecek ve

onlar (çekip) atee götürecektir. Varacaktan yer ne kötü

yerdir! Onlar burada da, kyamet gününde de lanete

uratldlar. (Onlara) verilen bu armaan ne kötü

armaandr!" (HûJ Sur. oh, oo)

1

Hûd Sur. 92
2 bn Cerîr (12/555) ve bn Ebî Hâtim (6/2077).

3 Hûd Sur. 92
4 bn Ebî Hâtim (6/2077).

5 Hûd Sur. 92
6 bn Ebî Hatim (6/2078).

7 Hûd Sur. 92
8 Hûd Sur. 92
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bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Aboâs:

“Firavun, kyamet gününde kavminin önüne düecek ve onlar (çekip)

atee götürecektir
"1

âyetini: "Onlar dalalete düürüp atee götürdü"

eklinde açklamtr.2

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve Ebu'-eyh, Katâde'nin, "Firavun, kyamet

gününde kavminin önüne düecek ve onlar (çekip) atee götürecektir
"3

âyetini açklarken öyle dediini bildirir: “Firavun, kavminin önünde yürüyüp

onlan atee sürükleyecektir."

4

Abdurrezzâk, ibn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs'tan

bildirdiine göre kelimesi, sokmak mânâsndadr. 6

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki:

lafz Kurîân'da dört yerde geçmektedir. Hûd Sûresinde "ajjjdt âj^î ,Jbj''
7
,

Meryem Sûresinde "liîjb fil 0I3"
8

,
yine Meryem Sûresinde

"

Sj3 jf

9

ve Enbiyâ Sûresinde lafz, bu dört âyette de

girmek mânâsnda kullanlmtr.

"

n

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid, "Onlar hem bu

dünyada, hem de kyamet gününde lânete tâbi tutuldular
"12

âyetini

açklarken öyle dedi: "Kendilerine baka bir lanet hediye edildi ve lanetleri

arttrld. ki lanetten kast budur. (Onlara) verilen bu armaan ne kötü

1 Hûd Sur. 98
2 bn Cerîr (12/562).

3 Hûd Sur. 98
4
Abdurrezzâk (1/312) ve bn Cerîr (12/562).

5 Hûd Sur. 98
6
Abdurrezzâk (1/313), bn Cerîr (12/562, 563) ve bn Ebî Hatim (6/6/2080).

7 Hûd Sur. 98
g
Meryem Sur. 71

s Meryem Sur. 86
10
Enbiyâ Sur. 98

11 bn Cerîr (12/563) ve bn Ebî Hâtim (6/2081) muhtasar olarak.
11 Hûd Sur. 60
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armaandr!"

1

buyruundan kastedilen de, lanet üzerine lanete

uramalardr." 1

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre

(Onlara) verilen bu armaan ne kötü armaandr!"3 buyruundan

kastedilen, dünya ve âhirette urayacaklan lanettir.
4

bn Ebî Hâtim, Süddî'nin, bu âyet hakknda: “Firavun, kendisinden sonra

gönderilen her peygamberin diliyle lanetlenmitir. Kyamet günü de

cehennemde baka bir lanetle daha lanetlenecektir” dediini bildirir.
5

bnu’l-Enbârî’nin, el-Vakf ve'l-btidâ'âa ve Tastî'nin bn Abbâs'tan

bildirdiine göre Nâfi b. el-Ezrak ona: “Bana yüce Allah'n, âyette geçen “ jJL

•>5^ül lay
”6 sözünün mânâsn söyle" deyince, bn Abbâs: “Üst üste gelen bu

lanet ne kötü, demektir" cevabn verdi. Nâfi: “Peki, Araplar öylesi bir

ifadenin ne anlama geldiini biliyorlar m ki?" diye sorunca da, bn Abbâs

öyle demitir. “Tabi ki! Yoksa sen Nâbiga Benî Zebyân'n

Beni benzeri olmayan bir ithamla suçlama

Dümanlar etrafna pe§ pee toplansa da
"
dediini bilmez misin?”

pji I4. dlde ijuî ^jÜl »lil
I,.

JjJ

“Bu sana anlattklanmz, kasabalann bandan geçenlerdir

Onlarn bir ksm hâlâ duruyor bir ksm ise silinip

gitmitir" (HûJ Sur. 100)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre âyette geçen

“Hâlâ duranlar" mamur halde bulunanlardr, “silinip gitmi" olanlar ise

1

Hûd Sur. 99
1 bn Cerîr (12/564) ve bn Ebî Hatim (6/2081).

3 Hüd Sur. 99
4 bn Cerîr (12/565) ve bn Ebî Hâtûn (6/2081).

5 bn Ebî Hatim (6/2081).
6 Hûd Sur. 99
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harabe halinde olanlardr.

1

Ebu'-eyh, Katâde’nin, “Bu sana anlattklarmz, kasabalarn bandan

geçenlerdir. Onlarn bir ksm hâlâ duruyor, bir ksm ise silinip gitmitir"

âyetini açklarken öyle dediini bildirir: “Yüce Allah, kasabalann bandan

geçenleri Peygamberine anlatarak, kiminin hâlâ ayakta olup yerinin beli

olduunu, kiminin ise silinip gitmi ve izinin bile belli olmadn bildirmitir.

Yüce Allah, baka bir âyette ise "Biz, onlardan önce nice nesilleri helâk ettik.

Sen, onlardan herhangi birinden (bir varlk emaresi) hissediyor veya onlara

ait clz bir ses iitiyor musun?"1 buyurmutur.

Ebu’-eyh’in bn Cüreyc'den bildirdiine göre âyette geçen “Hâlâ

duranlar” duvarlar hala yklmam olanlardr, "silinip gitmi” olan ar ise

yklp yerle bir olmu olanlardr.

Ebu'-eyh'tn Dahhâk'tan bildirdiine göre kelimesi, harab olup

yklan demektir.

J\ cüt U tfJÂ >Ü jâj Lij

'-pr* ilijj$ UJ ^ &\ oji &
"Onlara biz zulmetmedik; fakat onlar kendilerine

zulmettiler. Rabbinin (azap) emri geldiinde, Allah brakp
da taptktan tanrlar, onlara hiçbir ey salamad,
ziyanlarn artrmaktan baka bir eye yaramad/'

(Hûd Sur. 10i)

Ebu'-eyh, Fadl b. Mervân'n buyruunu, “Biz zulmetmekten

uzaz” eklinde açkladn bildirir.

Ebu'-eyh’in Ebu Âsm’dan bildirdiine göre "öil kelimesi “Fayda

salamad” mânâsndadr.

bn Cerir, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh'in bn Ömer'den bildirdiine göre

1 bn Cerir (12/567) ve bn Ebî Hatim (6/2082).

2 Merhem Sur. 98
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âyette geçen kelimesi, zarar mânâsndadr.'

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh’in Mücâhid'den bildirdiine göre

âyette geçen ‘V. kelimesi, zarar mânâsndadr.

2

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in Katâde'den bildirdiine göre âyette geçen

kelimesi, helak mânâsndadr.

5

A -

Ebu’-eyh, bn Zeyd'in, ‘V ...r, Uj” buyruunun: "Onlarn

kötülüklerini artrmaktan baka bir eye yaramad" mânâsnda olduunu

söyledi. Yine, Mesed Sûresinin ban okuyup, âyette geçen, “CJ” kelimesinin

zarar mânâsnda olduunu söyledi. Sonra öyle dedi: "Âyette geçen “ Uj

’rj- p.3 olj" ise: "Onlarn kötülüklerini artrmaktan baka bir eye

yaramad" mânâsndadr" dedi. Sonra, "Kâfirlerin küfrü, kendilerine

ziyandan baka bir ey getirmez"4 âyetini okudu.

Tastî’nin bn Abbâs ‘tan bildirdiine göre Nâfi b. el-Ezrak ona: "Bana yüce

Allah'n, âyette geçen sözünün mânâsn söyle" deyince,

bn Abbâs: "Onlarn kötülüklerini artrmaktan baka bir eye yaramad,

mânâsndadr" cevabn verdi. Nâfi: "Peki, Araplar öylesi bir ifadenin ne

anlama geldiini biliyorlar m ki?” diye sorunca da, bn Abbâs öyle demitin

"Tabi ki! Yoksa Bir b. Ebî Hâzm'n:

Onlar burunlar kestiler

Ve Sâd oullarm daha kötü bir durumda braktlar" dediini bilmez

misin?”
6

J jiJÎ eiy ö[ iJli ±\ ty
iiî diSJSj

"Rabbin, hakszlk eden memleketleri (onlann halkn)

1 bn Cerîr (12/569, 570).

2 bn Cerîr (12/570) ve bn Ebî Hatim (6/2083).

3 ibn Ebî Hatim (6/2083).

4
Fâtr Sur. 39

5 Hûd Sur. 101
6
ffaSn’da (2/86) geçtii üzere Tast.
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yakaladnda, onun yakalay ite böyle (iddetlidir).

üphesiz onun yakalamas pek elem vericidir, pek çetindir!"

(I lûd Sur. 102)

Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, bn Cerîr bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hatim, Ebu'-eyh, bn Merdûye ve Beyhakî el-Esmâ ve's-Sifât’ta, Ebû Mûsa

el-Earî’den, Resûlullah'n (saMlahu aierh »Estliem): "üphesiz ki Allah zalime mühlet

verir, ama sonunda onu yakalad m bir daha da brakmaz" buyurduktan sonra,

"Rabbin, hakszlk eden memleketleri (onlarn halkn) yakaladnda, onun

yakalay ite böyle (iddetlidir). üphesiz onun yakalamas pek elem

vericidir, pek çetindir" âyetini okuduunu bildirir.’

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Ebû mrân el-Cevnî der ki: "Cezanzn

ertelenmesi ve istediklerinizin verilmesi sizi aldatmasn. üphesiz ki, Yüce

Allah'n yakalamas pek elem vericidir, pek çetindir!"

ibn Ebî Davud’un, Süfyân’dan bildirdiine göre bn Mes'ûd, bu âyeti
“
dJj£

di; j-I" eklinde harfi olmadan okumutur.2

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid, bu âyeti, “ 1^1 laj dij ii-l dJoSj

s>U" eklinde okumutur.

bn CenVin bildirdiine göre bn Zeyd der ki: "Yüce Allah, "Rabbin,

hakszlk eden memleketleri (onlarn halkn) yakaladnda, onun

yakalay ite böyle (iddetlidir). üphesiz onun yakalamas pek elem

vericidir, pek çetindir" âyetiyle, bu ümmeti, kendilerini yakalamas

konusunda uyarmtr." 3

slUi OlJL£ jV siUâ OJ

J** çkV fjd

"te bunda, âhiret azabndan korkanlar için elbette bir

1

Buhârî (4686), Müslim (2583), Tirmizi (3110), Nesâi, 5. el-Kübrû (11245), bn Mâce

(4018), îbn Cerîr (12/572), bn Ebî Hatim (6/2083) ve Beyhakî (65).

2 bn Ebî Dâvûd (sh. 56).

3 bn Cerîr (12/572).
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ibret vardr. O gün bütün insanlarn bir araya topland bir

gündür ve o gün (bütün mahlûkatn) hazr bulunduu bir

gündür. Biz onu (kyamet gününü) sadece sayl bir

müddete kadar bekletiriz." (HûJ Sur. 103. 104)

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Zeyd, “te bunda, âhiret azabndan

korkanlar çin elbette bir ibret vardr... buyruunu açklarken öyle dedi:

“Biz, peygamberlere yardm edeceimize dair verdiimiz sözü

(dünyadayken) yerine getirdiimiz gibi, âhiret günü, onlara vaad ettiklerimizi

de yerine getireceiz."
1

bn Ebî eybe ve Ebu'-eyh'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre " y# düS

f* ^>3 <r& <3 buyruunda geçen günden kastedilen, kyamet

günüdür.4

bn Cerîr ve Ebu'-eyh, Mücâhid’den buna benzer bir rivayette

bulunmutur.5

bn Cerir'in bildirdiine göre Dahbâk der ki: “Âyette bahsedilen gün,

insanlarn toplanaca, sema ve yer ehlinin de buna ahit olaca kyamet

günüdür."
6

•*/ '

“O geldii gün Allah'n izni olmadan hiç kimse konuamaz.
Onlardan kimi bedbahttr, kimi mutlu."

(Hûd Sur. 105)

Ebu'-eyh'in ibn Cüreyc'den bildirdiine göre “O geldii gün"

buyruunda gelenden kast, o (kyamet) gün(ü)dür.

bn Ebî eybe, a'bî’nin: “Kyamet günü insanlann konuaca dil

’ Hûd Sur. 103
2 bn Cerîr (12/573).

3 Hûd Sur. 103

4 bn Ebî eybe (13/370).

5 bn Cerîr (12/573, 574).

6 bn Cerîr (12/574)
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Süryânicedir" dediini bildirir.

1

bnu'l-Enbârî el-Mesâhifte, Ömer b. Zer'in, bu âyeti, “ ^ jüiÖ S üût

yj” eklinde okuduunu bildirir.

Tirmiî, Ebû Ya'lâ, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim, Ebu’-eyh ve

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb der ki: "Onlardan kimi

bedbahttr (cehennemlik), kimi mutlu (cennetlik)" buyruu nazil clduu

zaman: "O halde ey Allah'n Resûlü! Ne diye amel ediyoruz? Yapp bitirilmi

bir eye ramen mi? Yoksa henüz yapp bitirilmemi bir husus mu var'" diye

sordum. Hz. Peygamber (saUaliahu aleyhi »eselM öyle buyurdu: "Bilakis, yapp

bitirilmi ve kalemlerin yazp bitirdii bir eye ramen ey Ömer! Ancak herkes

ne için yaratlmsa, o ona kolaylatrlr,"

2

çJ U 4J *jJl* * jrfij JÛI^ \jiî jil uU

jjjj uij * u jiii dr, ‘o\ JJüj .ü u V[ Jij'Hj öjü-u
/ ' '

.Ü U Sfl Jflij oljüJJt Lî 4J *jJI* $Jl^ ijJLi

"Bedbaht olanlar cehennemdedirler. Onlar orada ah edip

inlerler. Rabbinin diledii hariç, (onlar) gökler ve yer

durdukça o atete ebedî kalacaklardr, çünkü Rabbin,

istediini hakkyla yapandr. Mutlu olanlara gelince, onlar

da cennettedirler. Rabbinin diledii hariç, gökler ve yer

durdukça onlar da orada ebedî kalacaklardr. Bu (nimetler)

bitmez, tükenmez bir lütuftur." (I lûd Sur. 106-108)

bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs

der ki: "Onlardan kimi bedbahttr, kimi mutlu "5 buyruunda geçen bedbaht

ve mutlu olacak kiilerin kim olduu ve "Allah’n peygamberleri toplayp da

1 bn Ebî eybe (10/474).

2
TirmLzî (3111 “hasen"), Ebû ya'lâ (5463, 5571), bn Cerîr (12/577, 578) ve bn Ebî

Hâtim (2084). Sahih hadistir (bak: Elbâriî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 2486).

3 Hûd Sur. 105
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«Size ne cevap verildi» dedii gün, «Bizim hiçbir bilgimiz yok, üphesiz

gizlilikleri hakkyle bilen ancak sensin» diyeceklerdir
"1

âyetinde bahsedilen

eyler, gizli olan eylerdendir. "Onlardan kimi bedbahttr, kimi mutlu"
2

buyruunda bahsedilenler, Yüce Allah’n, günahlar sebebiyle kendilerine

azab edecei bu kble ehlinden olan büyük günah sahibi bir topluluktur.

Bunlara bir müddet azab edildikten sonra kendilerine efaat edilmesi için izin

verilecek ve müminler, bu kiilere efaat edip, onlar cehennemden çkararak

cennete koyacaktr. Yüce Allah, bu kiilere azab ettii zaman, kendilerine

bedbahtlar adn vermi ve: "Bedbaht olanlar cehennemdedirler. Onlar

orada ah edip inlerler. Rabbinin diledii hariç, (onlar) gökler ve yer

durdukça o atete ebedî kalacaklardr. Çünkü Rabbin, istediini hakkyla

yapandr" buyurmutur. Kendileri için efaat edilmesine izin verdii ve

cennete koyduu kiiler, bu âyetlerde bahsedilen kiilerdir. "Mutlu olanlara

gelince, onlar da cennettedirler. Rabbinin diledii hariç, gökler ve yer

durdukça onlar da orada ebedî kalacaklardr. Bu (nimetler) bitmez,

tükenmez bir lütuftur
"3 âyetinde bahsedilen kiiler, bedbahtlk içinde

cehennemde azab gördükten sonra cennete girip ebedi olarak orada kalacak

olanlardr.”4

bn Cerîr, Ebu'-eyh ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Katâde,

"Bedbaht olanlar cehennemdedirler..."5 âyetini okuyup öyle dedi: "Enes,

Resülullah'n (sallailahu aleyh vesellem): "Bir topluluk cehennemden çkacaktr
"

buyurduunu söyledi. Biz, Harûrilerin (Haricilerin) dedii gibi demeyiz.”6

bn Merdûye'nin Câbir'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaüatm aleyhi

vesellem): "Bedbaht olanlar cehennemdedirler. Onlar orada ah edip inlerler.

Rabbinin diledii hariç, (onlar) gökler ve yer durdukça o atete ebedî

1

Mâide Sur. 109
1 Hûd Sur. 105

3 Hûd Sur. 108

4 bn Ebî Hatim (6/2085- 208T).
5 Hûd Sur.
6 bn Cerîr (12/580), Buhâri 86559, uzun bir ekilde). Harûriler, Haricilerdir. Harûr'a,

Kûfe'de bir yerdedir ve Hinciler ilk olarak burada toplanp Hz. Ali'ye kar çkmaya
karar vermilerdir. Hadiste, Hârurilerin söyledii iddia edilen söz, “Asilerden

cehenneme girenler, ondan bir daha çkamazlar" sözüdür.
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kalacaklardr. Çünkü Rabbin, istediini hakkyla yapandr"’ âyetlerini

okuyup: “Eer, Allah dilerse, bedbaht olanlardan bazlarm cehennemden

çkarp, cennete koymak isterse, öyle yapar" buyurdu.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in Hâlid b. Ma'dân'dan bildirdiine göre

“Rabbinin diledii hariç. .."
J buyruunda kastedilen kiiler, kble ehlinden

muvahhid olan kiilerdir.

3

Ebu'-eyh'in Dahhâk’tan bildirdiine göre "Rabbinin diledii hariç ..."4

buyruunda istisna edilen kiiler, kble ehlidir (genel olarak tüm

Müslümanlar).

Abdurrezzâk, bn Durays, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Taberânî ve Beyhakî l-

Esmâ ve's-Sifâf ta, Ebû Nadra'dan, Câbir b. Abdillah el-Ensârî veya Ebû Said

el-Hudrî, ya da Resûlullah'm (salisilata aie^ «selle*) ashâbndan birinin, "Rabbinin

diledii hariç... Çünkü Rabbin, istediini hakkyla yapandr"* buyruu

hakknda öyle dediini bildirir: "Bu âyet Kuriân'n hükümleri için geçerlid r.

Kur’ân’da, nerede "orada ebedî kalacaklardr" buyruu varsa, bu âyet, o

buyruk için de geçerlidir.”
6

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Ebu’-eyh ve Beyhakfnin bildirdiine göre

Ebû Nadra: "Kuriân’daki hümümlerin hepsi, «Çünkü Rabbin, istediini

hakkyla yapandr» 7 buyruunun kapsamna girmektedir” demitir 3

bn CerîrMn bildirdiine göre Dahhâk, "Mutlu olanlara gelince, onlar da

cennettedirler. Rabbinin diledii hariç, gökler ve yer durdukça onlar da

orada ebedî kalacaklardr. Bu (nimetler) bitmez, tükenmez bir lütuftur
"9

buyruunu açklarken öyle dedi: "Bu âyette bahsedilenler, cehennemden

çkp cenete girecek olan kiilerdir. "Rabbinin diledii hariç..." buyruundan

Hûd Sur. 106, 107
J Hûd Sur. 107

3 bn Cerîr (12/581) ve bn Ebî Hatim (6/2087) lafz kendisinindir.

4 Hûd Sur. 107

5 Hûd Sur. 107
6 Abdurrezzâk (1/313), bn Cerîr (12/581) ve Beyhakî (336, 337).

7 Hûd Sur. 107
8 bn Ebî Hatim (6/2087) ve Beyhakî (336), el-tikad (sh. 84, 85).

9 Hûd Sur. 108
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kastedilen ise, cennete girmeden önce, cehennemde kaldklan süredir."
1

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Sinân der ki: "Yüce Allah, âyette tevhid

ehlini istisna etmi, sonra da: "Bu (nimetler) bitmez, tükenmez bir lütuftur"
2

buyurmutur."

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs, "...gökler ve yer durdukça

onlar da orada ebedî kalacaklardr...”3 buyruunu açlarken: "Her cennetin

bir semas ve yeri vardr" demitir.
4

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in Süddî'den bildirdiine göre "...gökler ve

yer durdukça onlar da orada ebedî kalacaklardr..."5 buyruundan

kastedilen, cennetin semas ve yeridir.
6

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh, Hasan'n, "...gökler ve yer durdukça onlar

da orada ebedî kalacaklardr..."
7 buyruunu açklarken öyle dediini

bildirir: "Dünyadaki sema ve yer bakasyla deitirilecektir. Âyette

kastedilen sema ve yer de deitirilen bu sema ve yerdir."
8

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- 9asri) der ki: "Kyamet günü

Yüce Allah yedi kat sema ve yedi kat yeri alp bütün kir ve pisliklerden

temizler ve yerin rengini gümüvarî bir beyaz haline getirip, pnl pnl

parlayan bir nura dönütürür. Onu cennet için yer klar. Gökyüzü ve

yeryüzünün cennetteki deeri dünyada cennetin deeri gibidir. Allah onlar

cennetin geniliince klar, cenneti onlann üzerine koyar. Cennetin rengi

bugün zafiranîdir. Yerin üzerinde, Ar'n sanda bulunmaktadr. Cennetteki

gök ve yer oldukça, irk ehli de cehennemde ebedi kalacaklardr."9

1 bn Cerîr (12/585).
2
Hûd Sur. 108

3 Hûd Sur. 108

4 bn Ebî Hâtim (6/2085).

5 Hûd Sur. 108
6 bn Ebî Hatim (6/2086).

7 Hûd Sur. 108
8 bn Ebî Hâtim (6/2086).

9 bn Ebî Hâtim (6/2086).
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Beyhakî el-Ba's’ta, bn Abbâs'n, "Rabbinin diledii hariç../'
1 buyruunu

açklarken öyle dediini bildirir: “Rabbin, Cehenemliklerin cehennemde,

cennetliklerin de cennette ebedi kalmalarn istemitir."
2

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Süddî, “Bedbaht olanlar atetedirler ...”

3

âyetini açklarken öyle dedi: "Yüce Allah’n dilemesiyle daha sonra bu âyeti

nesheden bir âyet gelmi ve Medine’de, "nkâr edip zulmedenleri Allah asla

balayacak deildir. Onlar (baka) bir yola iletecek de deildir'"’ âyeti

nazil olmutur. Bu âyet inince cehennemliklerin, oradan çkma ümitleri bitmi

ve Allah onlarn cehennemde ebedi kalmalarn gerekli klmtr. "Mutlu

olanlara gelince, onlar da cennettedirler ..."3 buyruunu nesheden âyette

daha sonra Allah'n dilemesiyle gelmitir. Medine'de, "nanp, iyi iler

yapanlar da, içinde ebediyen kalmak üzere girecekleri, zemininden

rmaklar akan cennetlere sokacaz. Orada onlar için tertemiz eler vardr

ve onlar koyu (tatl) bir gölgeye koyarz"6 âyeti nazil olmu ve

Cennetliklerin cennette ebedi olarak kalmalarn gerekli klmtr."

bn Cerir, bn Abbâs’n, “Rabbinin diledii hariç ..."7 buyruunu

açklarken: "Allah, âyette istisnada bulunmu ve Cehenneme,

cehennemlikleri yemesini emretmitir" dediini bildirir .

8

bnu'l-Münzir'in Hasan( Basrî)’den bildirdiine göre Hz. Ömer: “Eer
cehennemlikler atete, sahralardaki kum taneleri kadar kalsalar bile, onlarn

cehennemden çkacaklar bir gün gelecektir" dedi.

shâk b. Râhuye'nin bildirdiine göre Ebû Hureyre: "Cehennemde, hiç

kimsenin kalmayaca bir gün gelecektir" deyip: "Bedbaht olanlar

cehennemdedirler. Onlar orada ah edip inlerler. Rabbinin diledii hariç,

(onlar) gökler ve yer durdukça o atete ebedî kalacaklardr. Çünkü Rabbin,

1

Hûd Sur. 107
2
Beyhakî (665).

3 Hûd Sur.

4
Nisâ Sur. 168

5 HÛd Sur. 108
6
Nisâ Sur. 57

7 Hûd Sur. 107
8
bn Cerir (12/582).
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istediini hakkyla yapandr'
1

âyetlerini okudu.

bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre brâhim(- Nehaî) der ki:

"Kurîân'da, cehennemlikler için "Rabbinin diledii hariç, (onlar) gökler ve

yer durdukça o atete ebedî kalacaklardr"
2
âyeti kadar ümit verici bir âyet

yoktur.” bn Mes'ûd: "Öyle bir zaman gelecek ki, cehennemin kaplan

tenhalaacaktr” demitir.

bn Cerîr, a'bî'nin, "Cehennem, en çabuk imar olup en çabuk harap olan

bir yerdir” dediini bildirir.

3

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve bn Ebî Hatim, Katâde’nin, "Rabbinin diledii

hariç..."
4 buyruunu açklarken: "Allah neyi istisna ettiini en iyi bilendir”

dediini bildirir.

5

bn Cerîr, bn Zeyd'in öyle dediini bildirir: “Yüce Allah, Cenetlikler için

diledii eyi açklayp: "...Bu (nimetler) bitmez, tükenmez bir lütuftur"
6

buyurmutur. Cehennemlikler için ise diledii eyi bildirmemitir.”7

bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Ebû Vâil'e Kurîân'dan bir ey sorulunca:

"Allah, onunla dilediini kasdetmitir” derdi.

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh, bn Merdûye ve Beyhakî’nin, el

-

Ba's’ta, bn Abbâs'tan bildirdiine göre âyette geçen "t^”8
kelimesi,

mahlukatn çkard iddetli ses, “v^j
” 9 kelimesi ise, göüsten çkan ksk

sestir. ^t
”10 buyruu ise: "Kesintisiz” mânâsndadr.

11

1

Hûd Sur. 106, 107
2
Hûd Sur. 107

3 bn Cerir (12/582).

4 Hûd Sur. 107
5 Abdurrezzâk (1/312), bn Cerir (12/579, 580) ve bn Ebî Hâtim (6/2087).
6 Hûd Sur. 108

1 bn Cerir (12/582, 583).
8
Hûd Sur. 1 06

5 Hûd Sur. 106
10 Hûd Sur. 10B

bn Cerîr (12/577, 589), bn Ebî Hâtim (6/2085, 2089) ve Beyhakî (655).
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bnu'l-Enbârî'nin el-Vakfve'l-btidâ'da bn Abbâs'tan bildirdiine göre Nâfi

b. el-Ezrak ona: "Bana yüce Allah’n, âyette geçen ",3^>3 ^4
"’

buyruunda geçen Zefîr’in mânâs nedir?" deyince, bn Abbâs: "Zefîr, Eein
anrmas gibi ses çkarmaktr. Bu konuda Evs b. Hacer öyle demitir:

"Bir mazeretin kalmaz ondan sonra Esma yi bulursan

Biz krbaçlanrz sen yine de bu eyi yapacak olursan

Da balarnda luçknp aladn ona haber uerilirse bir mazeretin olur"

karln verdi.

ja Aiaj uir V[ u »N}* Aiaj \xâ Zy ^ Su

ufj*~* Jp

"Bu putperestlerin taptklannn batl olduunda üphen
olmasn; daha önce babalarnn tapm olduklar gibi onlar

da taparlar. Onlara paylarn üphesiz eksiksiz olarak

ödeyeceiz." (Hûd Sur. oo)

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ebû Bekr es-Sddîk öyle den Resûlullah

(saiiaiishu BEvhi vBSBiiam) aramzdayken ayaa kalkp:
"
Allah'tan afiyet dileyiniz. Kiiye,

yakînden sonra afiyetten daha üstün bir ey verilmemitir. üpheden ise

saknnz. Küfürden sonra kiiye üpheden daha kötü bir ey verilmemitir"

buyurdu .

1

Abdurrezzâk, ibn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’i bn

Abbâs'tan bildirdiine göre âyette geçen paylardan kastedilen, kendileri için

takdir edilen hayr ve erdir.
3

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bn Zeyd'den bildirdiine göre âyette

1

Hud Sur. 106

2 Ahmed 1/184, 210, 217 (5/34, 44), Nesâî, S. el-Kûbrâ (10715- 10720) ve br Mâce

(3849). Sahih hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen bn Mâce, 3104).

3 Abdurrezzâk (1/313), bn Cerîr (12/591) ve bn Ebî Hâtim (6/2089).
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geçen paylardan kastedilen, paylanna düecek olan azaptr.

1

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in Ebu'l-Âliye'den bildirdiine göre âyette

geçen paylardan kastedilen, paylanna düecek olan rzktr.'

Ebu'-eyh, Ebû Hureyre'den Resûlullah'n Ueiiaiiahu aleyh, vueiiem] öyle

buyurduunu nakleder: "Yüce Allah, her kul için takdir ettii rzk verir. Yüce

Allah'tan güzel eyler isteyiniz. Size haram olanlar braknz, helal olan

alnz."

S/j * jjJuJu "Sfj LiS jî-iLili

P 4)1 Oji Ji pü Uj jlül (üCU ö*jJl Jl

"Sen, beraberindeki tövbe edenlerle birlikte emrolunduun
gibi dosdoru ol. An gitmeyin, dorusu Allah

yaptktannz görür. Hakszlk yapanlara yönelmeyin, yoksa

ate size de dokunur. Sizin Allah'tan baka dostunuz yoktur;

sonra, yardm da göremezsiniz." (Had Sur. 1 12, 1 13)

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh, Katâde'nin, "Emrolunduun gibi dosdoru

ol
"3 buyruunu açklarken: "Yüce Allah, peygamberine, emri üzere dosdoru

olmasn ve nimetlerine karlk azgnlk yapmamasn emretmitir” dediini

bildirir .

4

Ebu'-eyh'in Süfyân'dan bildirdiine göre "Emrolunduun gibi

dosdoru ol"
s buyruu: "Kur’ân üzere dosdoru ol” mânâsndadr.

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) der ki:

"Sen, beraberindeki tövbe edenlerle birlikte emrolunduun gibi dosdoru

1 bn Ebî Hatim (6/2089).

J bn Ebî Hatim (6/2089).

3 HûdSur. 112

4 bn Ebî Hatim (6/2089).

s Hûd Sur. 112
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ol..."

1

âyeti nazil olduu zaman Resûlullah (saiianahu aioyhi veseNen) iki kez, "Çalmaya

koyulmak için eteklerinizi toplayn" buyurdu ve bundan sonra güldüü

görülmedi.

bnu'l-Münzir’in bn Cüreyc’den bildirdiine göre âyette geçen,

"Beraberindeki tövbe edenler" buyruundan kastedilen, iman edenlerdir.

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh, Alâ' b. Abdillah b. Bedbin, "An gitmeyin,

dorusu Allah yaptklarnz görür"
3 buyruunu açklarken: "Yüce Allah, bu

cümleyle Hz. Muhammed’in ashabn deil, onlardan sonra gelecek olanlar

kasdetmitir" dediini bildirir.

Ebu’-eyh’in bn Abbâs'tan bildirdiine göre âyette geçen “Îjâlaî Sb”
J

buyruu: “Zulmetmeyin" mânâsndadr.

bn Ebî Hâtim, bn Zeyd'in, “i$*L5 Sis"
4 buyruunu açklarken: “Tuyân,

Allah'n emirlerine muhalefet edip an gitmek ve Ona isyan etmektir”

demitir.5

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in, bn Abbâs’tan bildirdiine göre "
j| yi

i>Ük jjÂr
6 buyruundan kastedilen, irke yönelmektir.7

bn Cerîr ve bnu'l-Münziriin, bn Abbâs’tan bildirdiine göre yi"
8

buyruundan kastedilen, meyletmektir.9

bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in, bn Abbâs'tan bildirdiine göre "
ili

î^”10
buyruu, “Gitmeyin" mânâsndadr.’

1 Hûd Sur. 112
3
Hûd Sur. 112

3 Hûd Sur. 112
4 Hûd Sur. 112

5 bn Ebî Hâtim (6/2089).

6 Hûd Sur. 113

7 bn Cerîr (12/600) ve bn Ebî Hâtim (6/2090).

8
Hûd Sur. 113

9 bn Cerîr (12/601).
10
Hûd Sur. 113
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Ebu'-eyh, krime’nin, “Hakszlk yapanlara yönelmeyin ..."
2 buyruunu

açklarken: "yönelmekten kastedilen, onlara itaat etmek, sevmek veya dost

edinmektir" dediini bildirir.

Ebu'-eyh’in Ebu'l-Âliye'den bildirdiine göre "Hakszlk yapanlara

yönelmeyin ..."3 buyruundan kastedilen, onlarn yaptklarna raz

olmamaktr.

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Hasan(- Basri): “Kulun, iki özellii slah

olursa dier halleri de slah olur: Nimet içindeyken ar gitmek ve zalimlere

meyletmek" deyip, “Hakszlk yapanlara yönelmeyin ...”
4
âyetini okudu.

• 6

ol^Jl 04*JU olLüJl 01 JJJl -ji Uljj jl«Ul 5UI pilj

"Gündüzün iki ucunda, gecenin de ilk saatlerinde namaz
kl. Çünkü iyilikler kötülükleri (günahtan) giderir. Bu, öüt

almak isteyenlere bir hatrlatmadr." (\ lûd Sur. n)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bn Abbâs’tan bildirdiine göre âyette geçen,

gündüzün iki ucundan kastedilen, akam ve sabah namaz, gecenin ilk

saatinden kastedilen ise yats namazdr.
5

bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî)

der ki: “Âyette geçen, gündüzün iki ucundan kastedilen, sabah ve ikindi

namazlar, gecenin ilk saatinden kastedilen ise akam ve yats namazlandr.

Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) bu iki namaz için: "Bu iki namaz, gecenin gündüze

yakn olan namazlardr" buyurdu
6

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in, Mücâhid’den

bildirdiine göre âyette geçen, gündüzün iki ucundan kastedilen, sabah, öle

1 bn Ebî Hâtim (6/2089).

2 Hûd Sur. 113
3 Hûd Sur. 113
4 Hûd Sur. 113

5 bn Cerîr (12/603, 608) ve îbn Ebî Hâtim (6/2091).
6 bn Cerîr (12/604, 609) ve bn Ebî Hâtim (6/2091).
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ve ikindi namazlar, gecenin ilk saatinden kastedilen ise akam ve yats

namazlardr.

'

bnuM-Münzir ve Ebu'-eyh’in, Mücâhid'den bildirdiine göre âyette

geçen, gecenin ilk saatinden kastedilen yats namazdr.

Saîd b. Mansûr, ibn Cerîr, Ibn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve Beyhakî'nin

Sünen ’de bildirdiine göre bn Abbâs, yats namaznn geciktirilmesini sever

ve: “...gecenin de ilk saatlerinde namaz kl..."* âyetini okurdu .
3

bn Cerîr, Muhammed b. Nasr ve bn Merdûye’nîn bn Mes’ûd’dan

bildirdiine göre âyette geçen, “...Çünkü iyilikler kötülükleri (günahlar)

giderir..."

4

buyruundaki iyiliklerden kastedilen be vakit namazdr.

3

Abdurrezzâk, Firyâbî, bn Ebî eybe, Muhammed b. Nasr, bn Cerîr, bnu'l-

Münzir, ibn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre

"...Çünkü iyilikler kötülükleri (günahlar) giderir ..."
6 buyruundaki iyilikler

ve "...Ama baki kalacak yararl iler, sevab olarak da, emel olarak da,

Rabbinin katnda daha hayrldr"7 buyruunda geçen yararl ilerden kast,

be vakit namazdr .

8

ibn Hibbân’n bn Mes’ûd'dan bildirdiine göre bir adam: "Ey Allah'n

Resulü! Bahçede bir kadn gördüm ve onu sarlp öperek, cinsel iliki dnda
her eyi yaptm" deyince, Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiM susup cevap vermedi.

Sonra, "Gündüzün iki ucunda, gecenin de ilk saatlerinde namaz kl. Çünkü

iyilikler kötülükleri (günahlar) giderir. Bu, öüt almak isteyenlere bir

hatrlatmad

r

"9 âyeti nazil olunca, adam çarp kendisine âyeti okudu. Hz.

1

Abdurrezzâk (1/314), bn Cerîr (12/602) ve bn Ebî Hâtim (6/2091).
2
Hûd Sur. 114

3
Saîd b. Mansûr, Tefsir (1103), bn Cerîr (12/608), bn Ebî Hâtim (6/2091) ve Beyhakî

(1/451).

4 Hûd Sur. 114
5 bn Cerîr (12/613) ve Muhammed b. Nasr, Ta'zîmu Kadri's-Salât' (71 "merfu hadis").

6
Hûd Sur. 114

1 Kahf Sur. 46
8
Abdurrezzâk (1/314), bn Ebî eybe (13/372), Muhammed b, Nasr, Ta'zîmu Kadri's-

Salât’ (97), bn Cerîr (12/612-614) ve bn Ebî Hâtim 86/2092).

9 Hûd Sur 114
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Ömer: "Ey Allah'n Resulü! Bu âyet, sadece bu kiiyi mi kapsamaktadr?" diye

sorunca, Hz. Peygamber MaHuta eleyb «sellem): "Bütün insanlar kapsamaktadr"
cevabn verdi .

1

Ahmed, Buhârî, Müslim, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, bn Cerîr, bnu'l-Münzir,

bn Ebt Hâtim, Ebu'-eyh ve bn Hibbân, bn Mes’ûd'un öyle dediini
bildirir: Bir adam, bir kadn Öpünce, Resûlullah'a (niiahhu aleyh. venHem) gelip,

kefaretinin ne olduunu sormak niyetiyle anlatnca,
,
"Gündüzün iki ucunda,

gecenin de ilk saatlerinde namaz kl. Çünkü iyilikler kötülükleri (günahlar)

giderir. Bu, öüt almak isteyenlere bir hatrlatmadr 1
âyeti nazil oldu.

Adam: "Ey Allah'n Resûlü! Bu, yalnz benim için mi? diye sorunca, Hz.

Peygamber (saüaHahu aleyhi «Kellem): "Senin bu yaptn ümmetimden yapan baka

kimseler için de geçerlidir" cevabn verdi .

3

Abdurrezzâk, Hennâd, Ahmed, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn
Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, bn Hibbân, Taberânî, Ebu'-eyh, bn

Merdûye ve Beyhakî uabu'l-man’da, bn Mes’ûd'un öyle dediini bildirir:

Bir adam Resûlullah'a (salebin aleyhi vssetan) gelip: "Ey Allah'n Resûlü, ben bir bahçede

bir kadn buldum ve ona her eyi yaptm. Ancak, onunla cinsî temasta

bulunmadm. Onu öptüm ve kucakladm, bundan baka bir ey yapmadm.

Bana dilediini yap” dedi. Allah Rasûlü bir ey söylemedi. Adam gidince Hz.

Ömer: "Allah, bunu ona gizlemi, keke o da kendi nefsinde gizleseydi" dedi.

Resûlullah Mallahu aleyhi reseM adamn peinden birini gönderip:
"Onu bana geri

getiriniz" buyurdu. Adam gelince, Resûlullah (ssiiaiishu aleyhi vereiiem) kendisine:

"Gündüzün iki ucunda, gecenin de ilk saatlerinde namaz kl. Çünkü iyilikler

kötülükleri (günahlar) giderir. Bu, öüt almak isteyenlere bir

hatrlatmadr”4
âyetini okudu. Muâz b. Cebel: “Ey Allah'n Resûlü! Bu âyet,

sadece bu kiiyi mi, yoksa bütün insanlar m kapsamaktadr?” diye sorunca,

Hz. Peygamber (saiiaiiahu Rieyt» veseiiem): "Bütün insanlar kapsamaktadr " cevabn

1

bn Hibbân (1730) Muhakkik hadisin senedinin hasen olduunu söylemitir.
2 Hûd Sur. 114
3 Ahmed 6/165 (3653), Buhârî (526, 4687), Müslim 2763 (39), Tirmizî (3114), Nesâî, S.

el-Kübrâ (11247), bn Mâce (1398, 4254), bn Cerîr (12/621), bn Ebî Hâtim (6/2091) ve bn
Hibbân (1729).

4 Hûd Sur. 114
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verdi .

1

Tirmizî, Bezzâr, bn Cerîr ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre Ebu'l Yeer

der ki: "Yanma hurma satan bir kadn gelince, kendisine: "Evde, bundan

daha lezzetli hurmam var" dedim. Kadn benimle eve girince de onu öptüm.

Hz. Ebû Bekr’e gidip olanlar anlatnda: "lediin günah gizle ve tövbe et"

dedi. Hz. Ömer'e gidip anlattmda, o da: "lediin günah gizle, tövbe et ve

yaptndan kimseye bahsetme" dedi. Ben sabredemeyip Resûlullah'a Maiiahu

sieyhi veseiiem) gittim ve yaptm eyi anlattm. Hz. Peygamber (nJyetuj aM veseliem):

"Allah yolunda gazaya çkan birinin arkasndan hanmna böyle bir ey mi

yaptn" buyurunca, ben, o kadar mahcup oldum ki kendimi cehennem

ehlinden sandm ve o saatte müslüman olmu olmam temenni ettim.

Allah'n Resulü, uzun bir süre ban önüne edi ve Allah kendisine:

"Gündüzün iki ucunda, gecenin de ilk saatlerinde namaz kl. Çünkü iyilikler

kötülükleri (günahlar) giderir. Bu, öüt almak isteyenlere bir

hatrlatmadr"2 âyetini indirdi. Ben Resûiullah'n (»Miniu atyto vesBiiem) yanma

gidince, âyeti bana okudu. Sahabe: "Ey Allah'n Resûlü! Bu âyet, sadece bu

kiiyi mi, yoksa bütün insanlan m kapsamaktadr?" diye sorunca, Hz.

Peygamber MsiieHJBerhfvesEietn): "Bütün insanlan kapsamaktadr" cevabn verdi .

3

Ahmed, Müslim, Ebû Dâvud, Nesâî, bn Huzeyme, bn Cerir, Taberânî ve

bn Merdûye'nin Ebû Umâme’den bildirdiine göre bir adam Resûlullah'a

(saiiBiiahu «leyin veseliem) gelip, bir veya iki defa: "Ey Allah'n Resûlü! Bana, Allah'n

haddini uygula” demesine ramen Resûlullah (saiiaMu aleyhi «seiism) ondan yüz

çevirdi. Sonra namaz klnp bitince, Resûlullah CssUUshi eleyin veseliem): "O adam

nerede?” diye sordu. Adam: "O kii benim" karln verince, Allah'n

Resûlü: "Güzelce abdest alp az önce bizimle namaz kldn m?" diye sordu.

Adam: "Evet" cevabn verince, Resûlullah Maiiah aleyh* veseliem): "Sen, o hatandan

annenin seni dourmu olduu zamandaki gibi tertemizsin. Bir daha ona

dönme" buyurdu. O zaman Resûlullah'a Mallak aleyhi veseliem): "Gündüzün iki

1

Abdunrezzâk (1/314), Musmmef (13829), Hennâd (89ü, 1413), Ahmed 7/319, 321)

(4290, 4291 ), Müslim 2763 (42), EbÛ Dâvud (4468), Tirmizî (3112), Nesâî, S. d-Kübrâ (7322,

7324), bn Cerir (12/617- 619), bn Ebî Hâhm (6/2092), bn Hibbân (1728), Taberânî, M. rl-

Evsal (7279) ve Beyhakî (7084).

2 Hûd Sur. 114

3 Tirmizî (3115 "hasen"), Bezzâr (2300) ve bn Cerir (12/624, 625). Sahih hadistir (bak:

Elbânî, Sa/î/ Sünen et-Tirmizh 2489).
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ucunda, gecenin de ilk saatlerinde namaz kl. Çünkü iyilikler kötülükleri
(günahlar) giderir. Bu, öüt almak isteyenlere bir hatrlatmadr"1 âyeti nazil

Ahmed, Tirmizî, Nesâî, bn Cerîr, Ebu'-eyh, Dârekutnî, Hâkim ve bn
Merduye'nin Muâz b. Cebel'den bildirdiine göre bir adam Resûlullah'aMaiiBh.

3lerü vesellem) gelip: "Tanmad bir kadnla buluup
, karsna yapabilecei her eyi

ona yapan, ancak onunla iliki kurmayan kii hakknda ne dersin
?"

diye sordu.
Bunun üzerine: "Gündüzün iki ucunda, gecenin de ilk saatlerinde namaz
kl. Çünkü iyilikler kötülükleri (günahlar) giderir. Bu, öüt almak
isteyenlere bir hatrlatmadr"5 âyeti nazil oldu. Resûlullah Maiiahu aleyhi «mim,

adama: Güzelce abdest al, sonra kalkp namaz kl

"

buyurdu. Muâz der ki:

Ben: "Ey Allah’n Resulü! Bu âyet, sadece bu kiiyi mi, yoksa bütün müminleri

mi kapsamaktadr?" diye sorunca, Hz. Peygamber (saiiaiishu aleyhi vuseiiem): “Bütün

müminleri kapsamaktadr

"

cevabn verdi .

4

Ahmed, Ibnu’l-Münzir, Taberânî ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn
Abbâs der ki: Resûlullah'a (ssiisiiahu aleyhi vesaiiemj bir adam gelerek: "Alveri yapmak

için yanma bir kadn gelince onu içeriye alp cinsel iliki dnda her eyi

yaptm" dedi. Hz. Peygamber (Eailallehu aleyhi vesellem}:
"Sakn bu kadn, Allah yolunda

gazaya çkan birinin hanm olmasn" buyurunca, adam: "Evet, bir gazinin

hanmdr" karln verdi. Bunun üzerine: "Gündüzün iki ucunda, gecenin

de ilk saatlerinde namaz kl. Çünkü iyilikler kötülükleri (günahlar) giderir.

Bu, öüt almak isteyenlere bir hatrlatmadr* 5
âyeti nazil oldu. Adam: "Bu

âyet, sadece bana has m, yoksa bütün müminleri mi kapsamaktadr?" diye

sorunca, Hz. Ömer, adamn gösüne vurarak: "Hayr, bir tek kiiye ârt bir

nimet deil, aksine bütün insanlaradr" dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber

' Hûd Sur. 114

1 Ahmed 36/491, 616 (22163, 22286), Müslim (2765), Ebû Dâvud (4381), Nesâî, S. el-

Kübrâ (7313- 7316), bn Huzeyme (311), bn Cerîr (12/6239 ve Taberânî (7675).

5 Hûd Sur. 114

4 Ahmed 36/426 (22112), Tirmizî (3113), Nesâî, S. el-Kübrâ (7328), bn Cerîr (12/623),

Dârekutnî (1/134) ve Hâkim (1/135). Hadis zayftr. (Elbânî Daif Sünen et-Tirmizî, 603).

5 Hûd Sur. 114
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(saiiailehu atey+r, mailem):
"Ömer doru söyledi. Bu âyet, butun müminleri

kapsamaktadr" buyurdu.
1

Taberânî M. el-Evsafta ve bn Merdûye, bn Abbâs'm öyle Çediini

bildirin “ResûluIlah'aMiaiiBhu8ieyhi«seii£m)bir adam gelip: "Bir kadnla, iliki dnda

her eyi yaptm" deyince, Yüce Allah: "Gündüzün iki ucunda, gecenin de ilk

saatlerinde namaz kl. Çünkü iyilikler kötülükleri (günahlar) giderir. Bu,

öüt almak isteyenlere bir hatrlatmadr
"2

âyetini indirdi.
3

Bezzâr, bn Merdûye ve Beyhakî'nin uabu'l-man'da, ibn Abbâs tan

bildirdiine göre bir kadn seven bir adam, bir ihtiyaç için Allah’n

Resûlün'den izin istedi. Adam, yamurlu bir günde kadnn bir gölette

ykandn gördü. Adam kadn ehvetle seyrederken, erkeklik organnn

sertletiini farkedip piman olarak kalkt ve Resûlullah’a (saiialiehu lev+n veseiien) gelip

yaptn haber verdi. Hz. PeygamberisaiisiiBhuaiyhivBSBiienjona: "Dört rek at namaz

kl" buyurdu ve yüce Allah: "Gündüzün iki ucunda, gecenin de ilk

saatlerinde namaz kl. Çünkü iyilikler kötülükleri (günahlar) giderir. Bu,

öüt almak isteyenlere bir hatrlatmadr”4 âyetini indirdi.
5

bn Merdûye’nin bildirdiine göre Bureyde der ki: Ensar'dan, güzel bir

kadn, Medine'de hurma satan bir adamn yanna geldi. Adam kadn görünce

beendi ve: "Burada sana layk hurma yoktur. Senin istediin kalitede olan

hurma evdedir" dedi. Kadn adamla eve gidip içeri girince, adam kadnla

birlikte olmak istedi, ama kadn bunu reddedip yalvarmaya balad. Adam

kadna iliki yapmadan oynat, daha sonra yaptna piman olup

Resûlullah’a UBiuiahuBiByhvBSBiiem) gelerek durumunu bildirdi. Hz. Peygamber Miaiiahu

dayhi veseiiem): "Neden böyle yaptn?" diye sorunca, “Bunu bana eytan yaptrd"

karln verdi. Resûlullah (jallailahu aleyhi vesdlem): "Bizimle beraber namaz kl"

buyurdu ve: "Gündüzün iki ucunda, gecenin de ilk saatlerinde namaz kl.

Çünkü iyilikler kötülükleri (günahlar) giderir. Bu, öüt almak isteyenlere

' Ahmed 4/83, 84, 250, 251 (2206, 2430) ve Taberânî (12931). Müsned'in muhakkikleri,

hadisin sahihim liayrihi olduunu söylemitir.
2 Hûd Sur. 114

5 Taberânî (5663).

4 Hûd Sur. 114

5
Bezzâr, Kefu'l-Estâr (2219) ve Bcyhakî (7085). Hevsemî, Mecmuu 'z-Zevâid'dc (7/38)

der ki: "Bezzâr'm rivayetinin ravileri Sahih’in ravileridir.
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bir hatrlatmadr" âyeti nazil oldu. Âyette geçen, gündüzün iki ucundan
kastedilen, sabah, öle ve ikindi namazlar, gecenin ilk saatinden kastedilen

ise akam ve yats namazlardr. "Çünkü iyilikler kötülükleri (günahlar)

giderir
"2

buyruuyla ilgili olarak, Resûlullah'a (sBiiaiiahu aleyhi mHm): "Ey Allah’n

Resulü! Bu âyet, sadece bu kiiyi mi, yoksa bütün insanlar m
kapsamaktadr?” diye sorunca, Hz. Peygamber MMu »Mi vesilem):

"
Bütün

insanlar kapsamaktadr

"

cevabn verdi.

bn Cerîr, Atâ b. Ebî Rabâh’n öyle dediini bildirir: "Bir kadn, un satan

binnin yanna un satn almak için gelince, adam onu eve götürdü. Babaa
kaldklannda kadn öpen adamn eli felç olunca, Hz. Ebû Bekr’e gidip olanlar

anlatt. Hz. Ebû Bekr: "Sakn bu kadn bir gazinin hanm olmasn" deyince,

adam, Hz. Ömer'e gidip olanlan anlatt. Hz. Ömer de, Hz. Ebû Bekr’in

söyledii gibi deyince, Hz. Ebû Bekr, Hz. Ömer ve adam, Resûlullah'a (saHaUn

aleyhi vesellem) gidip olanlan anlattlar. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem): "Bu kadnn,

bir gazinin hanm olup olmadna bak" buyurunca, bu konuda: "Gündüzün

iki ucunda, gecenin de ilk saatlerinde namaz kl. Çünkü iyilikler kötülükleri

(günahlar) giderir. Bu, öüt almak isteyenlere bir hatrlatmadr"3 âyeti

nazil oldu." Atâ’ya: "Âyette bahsedilen namaz, farz olan vakit namazlar m?"

diye sorulunca: "Evet" cevabn verdi .

4

bn Cerîr, brâhim en-Nehaî’nin öyle dediini bildirin Ensardan olan Fulân

b. Muattib gelip: "Ey Allah'n Resûlü! Yanma bir kadn girince, onunla, iliki

dnda, kiinin hanmyla yapt eyleri yaptm" deyince, Resûlullah <sBiatiBhu aleyhi

vesellem), "Gündüzün iki ucunda, gecenin de ilk saatlerinde namaz kl. Çünkü

iyilikler kötülükleri (günahlar) giderir. Bu, öüt almak isteyenlere bir

hatrlatmadr"3 âyeti nazil oluncaya kadar ona ne cevap vereceini bilemedi.

Âyet nazil olunca adam çarp kendisine nazil olan bu âyeti okudu .

6

bn Cerîr'in Süleymân et-Teymî'den bildirdiine göre bir adam, bir kadnn

kalçasna vurdu. Sonra Hz. Ebû Bekr ve Hz. Ömer’e gidip bu yaptnn

1 Hûd Sur. 114
1 Hud Sur. 114

3 Hûd Sur. 114

4 bn Cerîr (12/626).

5 Hûd Sur. 114
6 bn Cerîr (12/620, 621).
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kefaretinin ne olduunu sordu. kisi de: "Bilmiyorum” cevabn verince,

Resûlullah’a Miiishu aleyhi «sefan) gidip ayn eyi sordu. Allah'n Resûlü Maiiahu aleyhi

veseiiem) de: "Bilmiyorum" karln verince, 'Gündüzün iki ucunda, gecenin

de ilk saatlerinde namaz kl. Çünkü iyilikler kötülükleri (günahlar) giderir.

Bu, öüt almak isteyenlere bir hatrlatmadr
” 1

âyeti nazil oldu .

3

bn Cerîr'in Yezîd b. Rûmân'dan bildirdiine göre anem kabilesinden bir

adamn yanna bir kadn girince, adam onu öpüp eliyle de arkasna dokundu.

Sonra Hz. Ebû Bekr, Hz. Ömer, ve Resûlultah'a (saiBlahu aleyhi vesellem) srasyla gidip

bu yaptnn kefaretinin ne olduunu sordu. Bunun üzerine, "Gündüzün iki

ucunda, gecenin de ilk saatlerinde namaz kl. Çünkü iyilikler kötülükleri

(günahlar) giderir. Bu, öüt almak isteyenlere bir hatrlatmadr
" 3 âyeti

nazil oldu. Kadn öpen o adam hâla bu hatasn hatrlamaktadr. "Bu, öüt
almak isteyenlere bir hatrlatmadr"4 buyruu da buna iaret etmektedir.

5

Abdurrezzâk ve bn Cerîr'in Yahya b. Ca'de'den bildirdiine göre bir adam,

Resûlullah'a (Niiaiiaim aleyhi v»seiiem) yamurla müjdelemek için gelirken, bir gölette

oturan bir kadn gördü ve Onu gösünden itip kadnn bacaklan arasna

oturdu. Adamn erkeklik organ sertleince, piman olup kalkt ve

Resûlullah'a (sdieiiahu aleyhi v»se*em) gelip yaptn haber verdi. Hz. Peygamber (sBiiBiBhu

aleyhi «sdlem) ona: "Rabbinden mafiret dileyip dört rek'at namaz kl " buyurup,

"Gündüzün iki ucunda, gecenin de ilk saatlerinde namaz kl. Çünkü iyilikler

kötülükleri (günahlar) giderir. Bu, öüt almak isteyenlere bir

hatrlatmadr"6 âyetini okudu .

7

Tayâlisî, Ahmed, Dârimî, bn Cerîr, Taberânî, Beavî Mu'crm’de ve bn

Merdûye'nin Selmân’dan bildirdiine göre Allah'n Resûlü, bir aaçtan kuru

bir dal ald ve yapraklan düene kadar sallad. Sonra:
"Müslüman

,
güzelce

abdest aldktan sonra be vakit namazn klnca, bu yapraklarn döküldüü gibi

günahlar dökülür " buyurdu. Sonra, "Gündüzün iki ucunda, gecenin de ilk

' Hûd Sur. 114
1 bn Cerîr (12/625, 626).

3 Hûd Sur. 114
4 Hûd Sur. 114

5 bn Cerîr (12/627).

6
Hûd 5ur. 114

7 Abdurrezzâk (1/315) ve îbn Cerîr (12/623, 624).
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saatlerinde namaz kl. Çünkü iyilikler kötülükleri (günahlar) giderir. Bu,

öüt almak isteyenlere bir hatrlatmadr''1

âyetini okudu .

2

bn Cerîr, Taberânî ve bn Merdûye'nin Ebû Mâlik el-E'arî'den bildirdiine

göre Hz. Peygamber (saiyahu aleyhi ve«iem) öyle buyurdu:
"
Namazlar,

birbirleri

arasnda ilenen günahlara kefarettir. Yüce Allah, «Çünkü iyilikler kötülükleri

(günahlar) giderir...»* buyurmaktadr.
"4

bn Merdûye'nin Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Hz. Peygamber (»iaDahu

aleyhi KMiiam):
"Namazlar

,
günahlara kefarettir. sterseniz, «Çünkü iyilikler

kötülükleri (günahlar) giderir... »
5 buyruunu okuyunuz

”

buyurdu.

Ahmed ve bn Merdûye’nin Ebû Eyyûb el-Ensârî'den bildirdiine göre

Resûlullah (selislik ai B»hi mailem): "Her namaz, önündeki hatây giderir
"

buyurmutur.

6

Ahmed, Bezzâr, Ebû Ya’lâ, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn

Merdûye, Hz. Osman’n öyle dediini bildirir: Resûlullah'n (aUihu aleyhi «allem)

abdest aldktan sonra öyle dediini gördüm: "Benim abdest aldm gibi

abdest aldktan sonra öle namazn klann, sabah namaz ile öle namaz

arasnda iledii günahlar balanr. Sonra ikindi namazn klarsa, öle

namaz ile ikindi namaz arasnda iledii günahlar balanr. Sonra akam

namazn klarsa, akam ile yats namaz namaz arasnda iledii günahlar

balanr. Sonra yats namazn klarsa, yats ile akam namaz arasnda

iledii günahlar balanr. Sonra gecesini uyuyarak geçirip sabah namaz

vakti kalkarak abdest alp, sabah namazn klarsa, sabah ile yats arasnda

iledii günahlar balanr. Bunlar (vakit namazlar) günahlar yok eden

iyiliklerdir." Hz. Osman'a: “yiliklerden kast bunlarsa, baki kalacak yararl

1

Hûd Sur. 114

1
Tayâlisî (687), Ahmed 39/111, 121 (23707, 23716), Dârimî (1/183), bn Cerîr (12/615,

621) ve Taberânî (6151, 6152), M. es-Sa$îr (2/136, 137). Mâmofin muhakkikleri, hadisin,

hasenun liayrihi olduunu söylemitir.

J Hûd Sur. 114
4 bn Cerîr (12/614) ve Taberânî (3460).

5 Hûd Sur. 114

6 Ahmed 38/489, 490 (23503). Muhakkik, hadisin, hasenun liayrihi olduunu

söylemitir.
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iler, hangileridir?" diye sorulunca: "Bunlar, Lâ ilahe illallah, Sübhânallah,

Elhamdülillah, Allahu Ekber, Velâhavle velâ kuvvete illâ billah, sözleridir"

cevabn verdi.
1

Buhârî, Müslim ve bn Merdûye’nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (sBfl8ii8i*jriBr»i*ra«wn):
"
Birinizin kapsnn önünde be defa ykand bir

nehir olsa, onun kirinden bir ey kalr m?" diye sorunca, sahabe: ''Hayr, ey

Allah'n Resûlü!" cevabn verdiler. Bunun üzerine Resûlullah (Baiiaiiahu sieyfi «seilnn):

“Be vakit namaz da böyledir. Allah, onlarla günah ve hatalar siler" buyurdu.
2

Ahmed'în bn Mes’ûd'dan bildirdiine göre Resûlullah (»bHhu aieyti «seiimn);

"Yüce Allah, kötüyü kötüyle deil, kötüyü iyiyle siler" buyurmutur.

3

Hakîm et-Tirmizî, Taberânî ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan Resûlullah'm

(soUdioHu Bieyhi vcseUen) öyle buyurduunu nakleder: "Ben yeni yaplan bir iyiliin,

eskiden ilenmi bir günah takib ettiinden daha güzel bir eyin bir eyi takib

ettiini ve iyiliin günaha yetitiinden daha çabuk bir eyin, bir eye

yetitiini görmedim. Çünkü «iyilikler kötülüklerigiderir.»"*

Ahmed'in Muâz'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (safiaiiahu *Mi nnlien): "Ey

Muâz! Kötülükten hemen sonra bir iyilik yap. Çünkü yaptn iyilik o kötülüü

siler" buyurdu.5

Ahmed, bn Merdûye ve Beyhakî el-Esmâ ve's-Sifat’ta, Ebû Zer'in öyle

dediini bildirir: Resûlullah'a (sdiaiiairu aleyhi vtnhmj: "Ey Allah'n Resûlü! Bana

tavsiyede bulun" dediimde, "Allah’tan kork. Bir kötülük yaptnda, hemen

peinden bir iyilik yap. Çünkü yaptn iyilik o kötülüü siler" buyurdu. Ben:

1

Ahmed 1/537 (513), Bezzâ (405), Heysemî Mecmau'z-Zevâici’de (1/297) geçtii üzere

br Merdûye, bn Cerîr (12/615, 616) ve bn Ebî Hatim (6/2092). Müsncd 'in muhakkikleri,

hadisin senedinin hasen olduunu söyledi.
1
Buhârî (528) ve Müslim (667).

3 Ahmed 6/189 (3672) uzun bir ekilde rivayet etti. Muhakkik senedinin zayf

olduunu söylemitir.
4 Hakîm et-Tirmizî (2/344) ve Taberâni (12/98). Heysemî, Mecmuu z-Zevâd de (7/39)

der ki; "Ravilerden Mâlik b. Yahya b. Amr en-Nekrî'nin hem kendisi, hem babas
zayftr."

5 Ahmed 36/313, 380, 381 (21988, 22059). Muhakkik, hadisin hasen olduunu söyledi.
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Ey Allah'n Resûlü! Lâ ilahe illallah, demek iyilikten saylr m?" diye sorunca,

Hz. Peygamber(aMaiu aiayhi «»eM: "Bu, iyiliklerin en üstünüdür" cevabn verdi.

1

Ebû Ya lâ, Enes ten, Resûlullah'n MieHahu aleyhi »esaiiem) öyle buyurduunu
nakleder: "Gece veya gündüzün bir vaktinde, «Lâ ilahe illallah » diyen hiç

kimse yoktur ki, bu söz, kendisi gibi olan iyiliklerle beraber olmak için, o kiinin

sahifesinde olan kötülükleri silmesin."
1

Bezzâr'in Enes’ten bildirdiine göre bir adam: "Ey Allah'n Resûlü!

lemediim ne küçük, ne de büyük hiçbir günah brakmadm” deyince, Hz.

Peygamber (nflaiishu aleyhi «s* em): "Allah'tan baka ilah olmadna ve benim de

Allah'n peygamberi olduuma ahitlik eder misin ?" diye sordu. Adam: "Evet”

cevabn verince, Resûlullah (sdaUahj aleyhi vtdlem): “te bu; onlarn hepsinin

hakkndan gelir" buyurdu .
3

bn Merdûye'nn Ukbe b. Âmir'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (allaUu

aleyhi «sdlatn) öyle buyurdu: "Günahlardan hemen sonra iyilik yapan, üzerinde

demirden zrh olup kendisini sktran, her iyilik yapnda zrh biraz

geveyen ve sonunda üzerinden düen kimse gibidir.

"

4

Taberânî, Abdullah b. Mes'ûd'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu

aleyhi reselisin): "Namaz, iyiliklerdendir. Büyük günahlardan sakmld takdirde,

öle namazndan, ikindiye kadar ilenen hatalara, ikindi namaz kefaret olur.

kindi ile akam arasnda ilenen hatalara, akam namaz kefaret olur. Akam ile

yats namazna kadar ilenen hatalara, yats namaz kefaret olur. Sonra

Müslüman günahsz bir ekilde yatana girer" buyurduktan sonra, “Çünkü

iyilikler kötülükleri (günahlar) giderir
"5 buyurdu .

6

Taberânî M. el-Evsat'ta ve M. es-Saîr1
de, Hz. Ali'nin öyle dediini

bildirir: Mescid'de, Resûlullah Maiidu aleyhi ««Hem» ile beraber namaz vaktini

1 Ahmed 35/284, 318, 319, 425 (21354, 21403, 21536) ve Beyhakî (202) lafz

kendisinindir. MüsnetT in muhakkikleri, hadisin, hasenun Uayrihi olduunu söylemitir
2
Ebû Ya'lâ (3611). Muhakkik, hadisin senedinin zayf olduunu söylemitir.

3
Bezzâr, Kefu'l-Estâr (3067).

4 Ahmed 28/543 (17307). Muhakkik, hadisin hasen olduunu söyledi.

5 Hûd Sur. 114
6
Taberânî (8738). Heysemî, Mecmau ’z-Zeoâid 'de (1/229) der ki: "Ravilerden Drâr b.

Sard metruktür."
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beklerken, bir adam kalkp: "Ben bir günah iledim" dedi. Resûlullah <uuu«

aleyhi vadeni), adamdan yüz çevirdi ve namaz bitince adam ayn eyi tekrar etti.

Bunun üzerine Resûlullah (Mailahu aleyhi veellem): "Kldmz namaz sen de bizimle

klmadn m?" diye sordu. Adam: "Evet"cevabn verince, Hz. Peygamber

(sdattahu aleyhi vEseM: "Bu, ilediin günaha kefarettir" buyurdu .

1

Mâlik ve bn Hibbân bildiriyor: Osmân b. Affân: "Size öyle bir ey

anlatacam ki, eer Allah'n Kitab'ndaki bir âyet olmasayd anlatmazdm”

deyip öyle devam etti: Resûluliah'n (»lallhu aleyhi «seUem] öyle buyurduunu

duydum: "Güzelce abdest aldktan sonra namaz klan hiçbir kii yoktur ki,

Allah, dier namaza kadar olan günahlann balamasn.” Mâlik der ki:

"Galiba Hz. Ömer, bu sözüyle, "Gündüzün iki ucunda, gecenin de ilk

saatlerinde namaz kl. Çünkü iyilikler kötülükleri (günahlar) giderir. Bu,

öüt almak isteyenlere bir hatrlatmadr
"3

âyetini kasdetmitir.”3

bn Hibbân, Vâsile b. el-Eska'nn öyle dediini bildirir: Bir adam

Resûlullah’a (tailalishu aleyhi resetitm) gelerek: "Ey Allah’n Resulü! Haddi gerektirecek

bir suç iledim, bana had uygula” deyince, Resûlullah (saiiaHah aleyhi «seiism)

adamdan yüz çevirdi. Adam, bir daha: “Ey Allah’n Resulü! Haddi

gerektirecek bir suç iledim, bana had uygula” deyince, Resûlullah (saüaiiahu aleyhi

TBieiiem) yine adamdan yüz çevirdi. Sonra namaza duruldu ve namaz bitince

adam yine: "Ey Allah'n Resûlü! Haddi gerektirecek bir suç iledim, bana had

uygula” dedi. Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi «seUem):
"
Geldiin zaman abdest aldn m?"

diye sorunca, adam: "Evet" cevabn verdi. Hz. Peygamber (saiiaiohu aleyhi «saltam):

"Bizimle namaz kldn m?" diye sorunca, adam yine: “Evet" karln verdi.

Bunun üzerine Resûlullah (saHaiiahu aleyhi «selM: "Git, Allah seni badad" buyurdu/

Ahmed, Buhârî ve Müslim’in bildirdiine göre Enes der ki: Resûluliah'n

(saiiaiiahu aleyh, «seM yanndayken bir adam gelip: “Ey Allah'n Resûlü! Haddi (eri

cezay) gerektirecek bir suç iledim, bana had uygula" deyince, Resûlullah

(saiiaibhu aleyhi «selM adama ne yaptn sormadan namaz vakti geldi. Adam

Resûlullah (saibiBhuaByhnesailam) ile namaz klp bitirdikten sonra kalkp; "Ey Allah'n

1

laberâni (7660) ve M. es-Saîr (l/b2, bJ).

2

Hûd Sur. 114

3 Mâlik (1/30), bn Hibbân (1041), Buhârî (160) ve Müslim (227).

A bn Hibbân (1727). Muhakkik, ravilerin, Sahîh'in ravileri olduunu söylemitir.
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Resulü! Haddi gerektirecek bir suç iledim, Allah'n Kitab'na göre bana had
uygufa dedi. Resûlullah (saJleliahu sleyhi vesdlerr): "Bizimle namaz kldn m?" diye
sorunca, adam: “Evet" cevabn verdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber Malisini

aleyhi veseliem): "Allah günahn balamtr" buyurdu.'

Bezzâr, Ebû Ya'lâ, Muhammed b. Nasr ve bn Merdûye, Enes b. Mâlik'ten,

Resûlullah'n (silllahu aleyhi mellem) öyle buyurduunu nakleder: "Be vakit namaz

tpk herhangi birinizin kapsnn önünden akan tatl bir nehir gibidir. Bu kii

günde be vakit, kapsnn önünden akan bu nehirde ykansa, acaba sizce

bedeninde kirden iz kalr m? Kiinin kiri de günahdr."2

bn Ebî eybe ve Müslim, Câbir'den Resûlullah'n [aiiaMu aleyhi veseliem): “Be
vakit namaz, birinizin kaps önünde akan ve günde be defa içinde ykand
nehir gibidir" buyurduunu nakleder.

3

bn Ebî eybe, Ebû Hureyre'den Resûlullah'n MalMu aleyhi veaiiem): "Be vakit

namaz, birinizin kaps önünde akan ve günde be defa içinde ykand nehir

gibidir. Bu kiinin bedeninde kirden iz kalr m ?" buyurduunu nakletmitik

bn Ebî eybe, Ubeyd b. Umeyr'den Resûlullah'n (saMahu aleyhi ybsbIM öyle

buyurduunu nakleder:
uBe vakit namaz, birinizin kaps önünde akan ve

günde be defa içinde ykand nehir gibidir. Nehir, bu kiinin kirinden geriye

bir ey brakr m?”*

1

Buhârî (6823) ve Müslim (2764). Nevevî der ki: "Hadisteki had'den kast, tâzîr

gerektiren bir günahtr ve buradaki günah, küçük günahlardan biridir. Çünkü namaz

klmak bu günahn kefareti olmutur. Eer ilenen günah haddi gerektiren veya

gerektirmeyen büyük bir günah olsayd, namaz klmakla balanmazd. Alimler, haddi

gerektiren günahlarn, namaz klmakla had uygulanmasnn sakt olmayaca

konusunda icma etmilerdir. Bu hadisin tefsirinde doru olan budur. Kad ise

bazlarnn öyle dediini nakleder: "Hadisteki had'den kast bilinen had'dr. Resûlullah

(sallallahu aleyhi veseliem) bu kiiye had uygulamamtr çünkü adama, günahn aça
çkarmamak için iledii suçu sormam, kiinin iledii günah açkça ikrar etmemesini

telkin etmitir."
2
Bezzâr, Kefu'l-Estâr (347), Ebû Ya'lâ (3988) ve Muhammed b. Nasr, Tâzîmu Kadri's-

Salât (94). Ebû Ya'li'nn Müsned’m ve Tâzîmu Kadri's-Salât 'm muhakkiki, senedinin zayf

olduunu söylemitir.

3 bn Ebî eybe (2/389) ve Müslim (668).

4 bn Ebî eybe (2/389).

5 bn Ebî eybe (2/389).
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Ahmed, bn Huzeyme, Muhammed b. Nasr, Taberânî M. el-Evsa?ta,

Hâkim ve Beyhakî uabu'l-man’da, Âmir b. Sa'd b. Ebî Vakkâs n öyle

dediini bildirir: Sa'd ve Resûlullah’ntsiiUMu aleyhi»«M ashabndan bazlarndan

duyduuma göre Allah’n Resulü zamannda karde olan iki adam vard ve

bunlardan biri dierinden daha faziletliydi. Daha faziletli olan vefat ettikten

sonra, dieri krk gün yaad ve sonra vefat etti. Resûlullah'a (saiiailahu aleyhi metan),

ilk ölenin, sonra ölen kardeinden daha üstün olduu zikredilince, Hz.

Peygamber (sallallhu aleyhi «Ballan): “(Sonra ölen) namaz klmyor muydu?" diye

sordu. Sahabe: “Klyordu ey Allah’n Resûlü!" karln verince, Resûlullah

(saiiaMu aleyhi »eseiiem): "Namaznn bu kiiyi nereye ulatrdm nereden

bileceksiniz?" dedikten sonra öyle devam etti:
"Be vakit namaz tpk

herhangi birinizin kapsnn önünden akan gür ve tatl bir nehir gibidir. Bu kii

günde be vakit, kapsnn önünden akan bu nehre dalarak ykansa, acaba sizce

bedeninde kirden iz kalrm ?"'

Taberânî'nin, Ebû Umâme'den bildirdiine göre Hz. Peygamber («laVahu aleyhi

veseiiem): öyle buyurdu: "Be vakit namaz, tpk herhangi birinizin kapsnn

önünden akan tatl bir nehir gibidir. Bu kii günde be vakit, kapsnn önünden

akan bu nehirde ykansa, acaba bedeninde kirden iz kalrm ?"

2

bn Ebî eybe’nin, Ebû Burde'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiishu

aleyhi vtsellem): "Kldm her namazn, önündekine (ondan önce ilenen günahlara

)

kefaret olmasn umdum" buyurmutur.*

Ahmed ve Taberânî, Ebû Umâme'den Resûluilah’n (saHaiahu aisyh «seiiem! öyle

buyurduunu nakleder:
"Namaz vakti geldiinde kalkp güzelce abdest alarak

,

erkanna uygun bir ekilde namaz klan hiçbir Müslüman yoktur ki, o namaz ile

bir önceki namaz arasnda iledii günahlar balanmasn. "4

1

Ahmed 3/115 (1534), îbn Huzeyme (310). Muhammed b. Nasr (84), Taberânî (6476),

Hâkim (1/200 "sahîh") ve Beyhakî (2814 "senedi sahih"). Müsned ' in muhakkikleri,

hadisin senedinin Müslim'in artna göre kuvvetli olduunu söylemitir
2
Taberânî (7684). Heysemî Mecmuu'z-Zevâidde (1/300) der ki: "Ravilerden Ufeyr b.

Ma'dân çok zayftr.

3 bn Ebî eybe (2/389).

4 Ahmed 36/574 (22237) ve Taberânî (8031). Müsned.'in muhakikleri, hadisin hasenun

liayrihi olduunu söylemitir. Senedi ise hasendir.
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Bezzâr ve Taberânî'nin Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirdiine göre Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi ras«*ra): "Be vakit namaz, birbirlerinin arasndakiler kefarettir"

buyurduktan sonra öyle devam etti: "Çalan bir adamn i yeri ve evi

arasnda be nehir olsa, bu kii iyerine gidip çaltktan sonra kirlense veya
terlese ve eve dönüünce, her nehirden geçerken ykansa, bunun kirinden geriye

ne kalr ? Namaz da böyledir. Kii her günah iledikten sonra namaz klp
istifar etse, Allah onun namaz klmadan önce iledii günahlar balar."'

Bezzâr’n Enes'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber Maiiatm aleyhi «seiM:

"Büyük günahlardan kaçnld müddetçe, be vakit namazdan herbr vakit,

kendinden önceki vakitle kendisi arasnda ilenen günahlar, Cuma namaz,

daha önceki Cuma ile kendisi arasnda ilenen günahlar affettirir"

buyurmutur.

2

TaberânîM. el-EvsaVta ve Al. es-Saîr’de, Enes b. Mâlik'ten, Resûlullah'n

(nfalU aleyhi mellem) öyle buyurduunu nakleden "Yüce Allah'n, her namaz vakti:

«Ey Âdemoullan! Kalkp kendi nefisleriniz(i yakmak için) tututurduunuz

ateleri söndürünüz» diye seslenen bir melei vardr."*

Taberânî el-Kebîr’de, Abdullah b. Mes'ûd’dan Resûlullah’n (sBlaiiahu aleyhi «seiieml

öyle buyurduunu nakleden "Her namaz vakti bir münadi gönderilir ve bu

münadi: «Ey Âdemoullan! Kalkp kendi nefisleriniz (i yakmak için)

tututurduunuz ateleri söndürünüz» diye seslenir. Bunun üzerine

(Müslümanlar) kalkp abdest alarak namaz klarlar ve kldklan vakitle önceki

vakit arasnda iledikleri günahlan balanr. kindi namaz geldiinde ayn

ey olur. Akam namaz geldiinde yine ayn ey olur. Yats namaz geldiinde

yine ayn ey tekrar edilir. Bu kiiler uyuduklannda günahlan balanm

1

Bezzâr Kefu'l-Estâr (344) ve Taberânî (5444), M. el-Evsat (198). Heysemî Mecmau'z-

Zevâidds (1/298) der ki: "Ravlerden Abdullah b. Kurayz', bn Hibbân güvenilir

bulmutur. Dier ravileri SahfA'n ravileridir."

2
Bezzâr, Kefu'l-Estâr (347). Heysemî, Mecmau 'z-Zeuâictde (1/298) der ki: "Ravilerden

Zâide b. Ebi'r-Rikâd zayftr.

3 Taberânî (9452), M. es-Saîr (2/130). Hadis zayftr. Elbânî (Silsiletu'd-Da'ife, 3057).
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olarak uyurlar. (Böylece Âdemoullannn) kimi hayrda yol alr
,
kimiyse erde

yol alr.

Taberânî'nin, Ebû Umâme’den bildirdiine göre Hz. Peygamber («Jlatato **

vEseiian): öyle buyurdu: "Be vakit namazdan herbirii, kendinden önceki vakitle

kendisi arasnda ilenen günahlar affettirir. Cuma namaz, daha önceki Cuma

ile kendisi arasnda ilenen günahlar affettirir. Ramazan orucu ise, önceki

Ramazandan o âna kadar ilenen günahtan affettirir. Hac ibadeti de bir önceki

hacdan o âna kadar ilenen günahtan affettirir
.”

1

Taberânî'nin Ebû Bekre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaMu aiyn

«dian): "Büyük günahlardan kaçnld müddetçe, be vakit namazdan herbiri,

kendinden önceki vakitle kendisi arasnda ilenen günahlan, Cuma namaz,

daha önceki Cuma ile kendisi arasnda ilenen günahlan affettirir"

buyurmutur.

3

Bezzâr ve Taberânî, Selmân el-Fârisfden, Resûlullah’n (ullaiBhu resdlem):

"Müslüman namaz kld zaman günahlan bann üzerine kaldrlr ve her

secde ediinde ise bu günahlar dökülürler. Namaz bitirdii zaman bu kiinin

bütün günahlan dökülmü olur" buyurduunu nakletmitir.

4

Taberânî M. el-Evsafta, ibn Ömer'den ResûlulIafVn (saUdiahu aleyhi maileni): "Kul,

namaz klmak için kalktnda günahlan boynunda toplanr, rükuya vardnda

ise dalrlar” buyurduunu nakletmitir .

5

Taberânî M. el-Evsafta, Ebu'd-Derdâ’dan, Resûlullah'n (seiiaiiahu aiayhi meHm)

öyle buyurduunu nakleder: "Günah ileyen hiçbir mümin yoktur ki, abdest

1

Taberânî (10252). Heysemî, Mecmau ‘z-Zevâid'de (1/299), ravilerden Ebân b. Ebî

Ayya , Eyyûb ve Seleme el-Alevî'nn güvenilir bulduunu, u'be, Ahmed, bn Ma'în ve

bn Ebî Hâtim'in ise zayf bulduunu söylemitir.
1
Taberânî (8016). Heysemî, Mecmau'z-Zepâui'de (1/300) Ravilerden Mufaddal b.

Sadaka'nn metruk olduunu söylemitir.
3 Heysemî, Mecmuu'z-Zevâid'de (1/300) geçtii üzere Taberânî. Heysemî, ravilerden

Halîl b. Zekeriyyâ'nn metruk ve uydurmac olduunu söylemitir.
4
Bezzâr (2508) ve Taberânî /6125), M. es-Saîr (2/136, 137)

5 Taberânî (7314). Hadis sahihtir. Elbânî, es-Silsiletu’s-Sahîha (1398).
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aldktan sonra, farz veyafar olmayan iki ya da dört rekat namaz klp, istifar

ettii takdirde, Allah onu balamasn

’

n

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Selmân der ki: “Büyük günahlardan

kaçnld müddetçe, be vakit namazdan herbiri, kendinden önceki vakitle

kendisi arasnda ilenen günahlar affettirir.''

1

ibn Ebî eybe, bn Mes'ûd’dan mevkûf olarak, Bezzâr ve Taberânî ise

merfû olarak öyle bildirir:
"
Büyük günahlardan kaçtnld müddetçe, be

vakit namazdan herbiri, kendinden önceki vakitle kendisi arasnda ilenen

günahlar affettirir."
3

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Ebû Musa der ki: “Be vakit namaz,

birinizin kaps önünde akan ve günde be defa içinde ykand nehir gibidir.

Bu kiinin bedeninde kirden eser kalrm?" 4

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ebu'd-Derdâ der ki: “Be vakit namaz,

kiinin kaps önünde akan ve günde be defa içinde ykand nehir gibidir.

Bu kiinin bedeninde kirden iz kalrm?”5

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ebû Hureyre: “Her sövmenin kefareti

iki rekat namazdr" demitir .

6

bn Ebî eybe ve Taberânî M. el-Kebîr'de, bn Mes'ûd’un öyle dediini

bildirin “Siz (günah ateinden) yanarsnz. Ama öle namaz klnca onu

ykarsnz, sonra yeniden yanarsnz. Ama ikindi namazn klnca onu

ykarsnz. Sonra yeniden yanarsnz. Ama akam namazn klnca onu

ykarsnz." bn Mes'ûd bu ekilde bütün vakit namazlann sayd .

7

1

Taberânî (5026).

1 bn Ebî eybe (2/288).

3 bn Ebî eybe (2/388), Bezzâr, Kefu'l-Estâr (346) ve Taberânî (10416). Heysemî,

Meamu'z-Zevâid’de (1/298), ravilerden Salih b. Mûsa'mn hadislerinin nrvünkcr olduunu

söylemitir. Dârekutnî, el-leide (5/101, 102) ise hadisin mevkuf olduunu söylemitir.

4 bn Ebî eybe (2/388).

5 bn Ebî eybe (2/388).

6 bn Ebî eybe (2/388, 389).

7 bn Ebî eybe (2/389) ve Taberânî (8739).
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Taberinî M. el-Evsat’ta ve A-l. es-Sa^Yde, bn Mes'ûd'dan, Resûlullah'n

(sdidihu »eseiim) öyle buyurduunu nakleden
"
Siz (günah ateinden)

yanarsnz ve yanarsnz. Ama sabah namaz klnca onu ykarsnz Yeniden

yanarsnz ve yanarsnz. Ama öle namaz klnca onu ykarsnz. Sonra

yeniden yanarsnz ve yanarsnz. Ama ikindi namazn klnca onu ykarsnz.

Sonra yeniden yanarsnz ve yanarsnz. Ama akam namazn klnca onu

ykarsnz. Sonra yeniden yanarsnz ve yanarsnz. Ama yats namazm klnca

onu ykarsnz. Sonra uyursunuz ve uyanncaya kadar sizlere hiçbir günah

yazlmaz."'

Ahmed Zühd’de, Ebû Ubeyde b. el-Cerrâh’n öyle dediini bildirin "Eski

günahlan yeni sevaplarla karlaynz. Sizden biri kendisi ile sema arasn

dolduracak kadar günah ilese, sonra da bir sevap ilese, bu sevap bütün

günahlanna üstün gelip onlan yok eder."
2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) der ki: “Eski günahlara

kar, yeni sevaplardan yardm alnz. Eski günah, yeni ilenen sevap kadar

yok eden bir eyi bulamazsnz. "Çünkü iyilikler kötülükleri (günahlan)

giderir
"3 buyruu bunu tasdik etmektedir/’

4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî), "Bu, öüt almak

isteyenlere bir hatrlatmadr"5 buyruunu açklarken öyle dedi: “Öüt
almak isteyenlerden kast, darlkta ve bollukta, zorlukta ve rahatlkta,

afiyetteyken ve musibet annda Allah' zikredenlerdir."
6

’ Taberâu (2224) ve es-Saîr (1/47). Heysemî, Mecmuu'z-Zevâid ‘de (1/299) der ki:

"Taberârû bu hadisi. M. el-Kebîr, M. es-Saîr ve M. el-Evsaf ta rivayet etmitir; ancak

hadis, el-Kebî/dc mevkui olarak mevcuttur. Mevkuf olan rivayetin ravileri Sahîh'in

ravileridir. Merfu olan rivayetin ravileri arasnda ise Âsim b. Behdele vardr ve bu

kiinin hadisleri hasendir."
2 Ahmed (sh. 184).

3 IIûd Sur. 114

3 bn Ebî Hatim (6/2092).

5 Hûd Sur. 114
6 bn Ebî Hatim 86/2093).
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bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Cüreyc: Kadm öpen kii, vazgeçtii

zaman Allah' hatrlayp ta yaptndan vazgeçti. Yüce Allah'n, "Bu, öüt
almak isteyenlere bir hatrlatmadr" 1 buyruu buna iaret etmektedir.

u«Yl J. aLiîll örfS \ji}\ r& # öjrf ji ûl?Vj

terfi U ijiit j*Ûl jflj^
''Sizden önceki nesiller arasnda yeryüzünde fesad

engelleyecek, fazilet sahipleri olmal deil miydi? Ancak
içlerinden kurtardklarmzdan pek az müstesna idi.

Zalimler ise yalnz kendilerine verilen refahn ardna
dütüler. Onlar zaten günahkârlar idiler." (Had Sur. te)

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ubey b. Ka’b der ki: Allah'n Resûlü

bana bu âyeti “uo$ ^ 3J3I p£iia jjyUi rf

eklinde okuttu.'"

bn Ebî Hâtim'in, Ebû Mâlik'ten bildirdiine göre âyette geçen

kelimesi, “Olmal deil miydi?" mânâsndadr.

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Katâde, âyetin:

“Sizden önce, yeryüzünde, bozgunculuk yapmaktan alkoyan az bir topluluk

vard" mânâsnda olduunu söylemitir.3

Ebu'-eyh'in, bn Cüreyc'den bildirdiine göre yüce Allah, "Ancak

içlerinden kurtardklarmzdan pek az müstesna idi" buyruuyla, her

kavimden bozgunculuk yapmaktan alkoyan kiiler seçtiini bildirmitir.

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre

Mücâhid, "Zalimler ise yalnz kendilerine verilen refahn ardna dütüler"

buyruunu açklarken: “Zulmedenler, mülkün, zorbaln ve hakk terk

etmenin peine dütüler” dedi.
4

* Hûd Sur. 114
}
Bu kraat, eldeki Kur'ân'n metnine muhalif olduu için âz bir kraattir.

3 bn Cerîr (12/629).

4 bn Cerîr (12/630).
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bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh'in bn Cüreyc vastasyla bn

Abbâs’tan bildirdiine göre IjSpI U >Ü> buyruu, “Zulmedenler

kendilerine gösterilen refahn ardna dütüler” mânâsndadr .

1

bn Ebî Hatim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Katâde: "Zalimler ise

yalnz kendilerine verilen refahn ardna dütüler" buyruunu açklarken

öyle dedi: “Âyetteki refahtan kast, dünyalktr. Bu dünya, insanlarn çounu

megul edip âhiret konusunda çalmaktan alkoymutur."

j IflÂÎj jJiâj Lj Uj

"Rabbin, kasabalann halk slah olmuken, haksz yere

onlar yok etmez." (Hud Sur. 117)

Taberânî, Ebu’-eyh, bn Merdûye ve Deylemî, Cerîr'in öyle dediini

bildirir: Resûlullah’a (seiiaiiahu aiByt- veseiien) "Rabbin, kasabalarn balk slah

olmuken, haksz yere onlar yok etmez" âyeti sorulunca,
"
slahtan kast,

halkn birbirine kar insafl olmasdr" buyurdu.*

bn Ebî Hatim ve el-Harâitî Mesâviu'l-Ahlök’ta, Cerîr'den, ayn hadisi onun

sözü olarak nakletmitir.

3

fjA six»j {-4*1+ iiyljj di\j

iA

"Rabbin dileseydi, bütün insanlar bir tek ümmet yapard.
Onlarsa hâlâ anlamazlk içerisindedirler. Rabbinin rahmet

ettikleri müstesna. Zaten onlar bunun için yaratmtr.
Rabbinin: «Andolsun ki Ben cehennemi cin ve insanlarla

büsbütün dolduracam» sözü de tümüyle gerçeklemitir."
(Hûd Sur. I 18. 1 19)

’ bn Cerîr (12/630).
2
Taberânî (2281, ''mevkuf") ve Deylemî (8400).

3
El-Harâitî (656).
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bn Ebî Hâtim'in Dahhâk’tan bildirdiine göre âyet: "Ya dalâlet ehli veya

hidayet ehli olarak tek bir din mensubu yapard" mânâsmdadr .

1

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs, "Onlarsa hâlâ anlamazlk

içerisindedirler Rabbinin rahmet ettikleri müstesna. Zaten onlar bunun

için yaratmtr ..."
1

buyruunu açklarken: "Hak ehli ve batl ehli hâla

anlamazlk içerisindedir. Ancak, Rabbinin rahmet ettikleri birbirleriyle

ihtilafa dümezler. Yüce Allah zaten hak ehlini rahmet için yaratt" demitir .
5

Abdurrezzâk ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs, âyette

istisna edilenlerin rahmet ehli olduunu ve bunlarn, kendi aralannda ihtilafa

dümeyeceini söylemitir .

4

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs, âyeti açklarken: "Onlar hâlâ

hevalanna uyarak ihtilafa dümektedirler” demitir .

5

bn Cerir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in, Atâ b. Ebî Rabâh’tan bildirdiine

göre "Onlarsa hâlâ anlamazlk içerisindedirler
"6 buyruunda kastedilenler,

Yahudiler, Hristiyanlar ve Mecusilerdir. Yüce Allah’n rahmet ettii kiiler ise

hanif olanlardr .

7

bn Cerir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Hasan( Basrfnin) öyle dediini

bildirir: "nsanlar deiik dinlere aynlmlardr. Ancak Yüce Allah'n rahmet

ettii kiiler ihtilafa dümemiler. "Zaten onlar bunun için yaratmtr"8

buyruundan kastedilen ise, (ihtilafa düen, Yahudiler, Hristiyanlar ve

Mecusilerin) esasen ihtilaf için yaratlm olmasdr.
9

1 bn Eb Hâtim (6/2093, "muallak").

2
Hûd Sur. 118, 119

3 bn Ebî Hatim (6/2093).

4 Abdurrezzâk (1/316).

5 bn Ebî Hâtim (6/2093).

6 Hûd Sur. 118

7 bn Cerir (12/633) ve bn Ebî Hâtim (6/2094).

8
Hûd Sur. 119

9 bn Cerir (12/633, 637) ve bn Ebî Hâtim (6/2094, 2096).
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bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in Mücâhid'den bildirdiine göre "Onlarsa hâlâ

anlamazlk içerisindedirler
"

1

buyruunda kastedilenler, batl ehlidir.

"Rabbinin rahmet ettikleri müstesna"
1 buyruunda kastedilenler, hak ehli,

"Zaten onlar bunun için yaratmtr" 3 buyruundan kastedilen ise hak

ehlinin rahmet için yaratlm olmasdr .

4

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in krime’den bildirdiine göre "Onlarsa hâlâ

anlamazlk içerisindedirler
"5 buyruunda kastedilen, milletlerin ihtilafdr.

"Rabbinin rahmet ettikleri müstesna "6 buyruunda kastedilenler, ehli kble

(genel Müslümanlar), "Zaten onlar bunun için yaratmtr"7 buyruundan

kastedilen ise ehli kblenin rahmet için yaratlm olmasdr .

8

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in Hasan( Basrî)'den bildirdiine göre

"Onlarsa hâlâ anlamazlk içerisindedirler
*9 buyruunda kastedilen, nzk

bakmndan birbirlerinden farkl olmalandr .

10

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katide, âyet hakknda

öyle der: "Ülkeleri ve bedenleri ayn dahi olsa, Allah’n rahmetine layk

olanlar; cemâat ehlidir. Ülkeleri ve bedenleri toplanm, bir araya gelmi dahi

olsa, Allah'a âsî gelenler, aynlk ehlidir. Yüce Allah, onlar ihtilafa dümeleri

için deil, rahmet ve ibadet için yaratmtr."1 ’

bn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim, ibn Abbâs'n, "Zaten onlar bunun için

yaratmtr..."
12 buyruunu açklarken öyle dediini bildirir: "Allah olan iki

frka olarak yaratmtr. Bir frka rahmete urar ve ihtilafa dümez, dier frka

1

Hûd Sur. 118
I Hûd Sur. 119

3 Hûd Sur. 119

4 bn Cerîr (12/633).

5 Hûd Sur. 118
6
Hûd Sur. 119

7 Hûd Sur. 119
8
bn Ebî Hâtim (6/2094).

9 Hûd Sur. 118
10

îbn Ebî Hâtim (6/2094).
II bn Ebî Hâtim (6/2094).

12 Hûd Sur. 119
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rahmete uramaz ve ihtilafa düer. Yüce Allah’n, "Onlardan kimi

bedbahttr, kimi mutlu"
1 buyruu buna iaret etmektedir.

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Kurey b. Enes el-Ensârî der ki: “Amr b.

Ubeyd’in yanndayken iki adam gelip oturdu ve: “Ey Ebû Osmân! Haan,

"Onlarsa hâlâ anlamazlk içerisindedirler. Rabbinin rahmet ettikleri

müstesna. Zaten onlar bunun için yaratmtr..."2 buyruu hakknda ne

der?” diye sordular. Amr: “Bir frka cennette, bir frka cehennemdedir derdi”

cevabn verdi.

bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî),

"...Zaten onlar bunun için yaratmtr..."3 buyruunu açklarken öyle dedi:

“Bir frkay cennet, dier frkay da cehennem için yaratt. Bir frkay rahmeti,

dier frkay ise azab etmek için yaratt.”

4

Ebu'-eyh'in, bn Ebî Necîh'ten bildirdiine göre iki adam, Tâvûs’un

yanna gelip davalatlar ve onun verdii hükümde ihtilafa dütüler. Bunun

üzerine Tavus: “Verdiim hükme itiraz m ediyorsunuz?” deyince, birisi:

“Bunun için yaratldk” karln verdi. Dieri: “Yalan söylüyorsun” deyince,

öbürü: “Yüce Allah, "Onlarsa hâlâ anlamazlk içerisindedirler. Rabbinin

rahmet ettikleri müstesna. Zaten onlar bunun için yaratmtr..."9

buyurmuyur mu?” karln verdi. Bunun üzerine Tavus: “Onlann ihtilâf

etsinler diye yaratmad. Fakat onlar, cemâat ve rahmet için yaratt" dedi.

O CJ!
-*

+ *

tSjpkj

“Peygamberlerin balarndan geçenlerden, sana

anlattmz her ey, senin gönlünü pekitirmemizi salan
sana bu belgelerle gerçek; inananlara da öüt ve hatrlatma

gelmitir." (HûJ sur. 120)

£*{>} &J J-ijH tâ & j

1

Hûd Sur. 105

* Hûd Sur. 118, 119

3 Hûd Sur. 119

4 bn Cerîr (12/637, 638) ve bn Ebî Hâtûn (6/2095).

5 Hûd Sur. 118, 119
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bn Cerîr, bnu'I-Mün2ir ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Cüreyc, bu

âyeti, "Ey Muhammed, geçmi peygamberlere ait olan haberleri sana

anlatmamzn sebebi, senden önceki peygamberlerin, ümmetlerinden neler

çektiini bilmen içindir" eklinde açklamtr.’

Abdurrezzâk, Firyâbî, Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hâtim, Ebu'-eyh ve bn Merdûye’nin, deiik kanallarla bn Abbâs'tan

bildirdiine göre âyette geçen belgelerden kast bu sûredir.

2

bn Cerîr, bn Merdûye ve Ebu'-eyh’in, Ebû Mûsa’dan bildirdiine göre

âyette geçen belgelerden kast bu sûredir.
3

Ebu'-eyh, Saîd b. Cübeyrîden buna benzer bir rivâyette bulunmutur.

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in Katâde’den bildirdiine göre

âyette geçen belgelerden kast bu dünyadr.

4

Ebu'-eyh’in, Saîd’den bildirdiine göre Katâde, âyette geçen

belgelerden kastedilenin bu sûre olduunu, Haan ise, bu dünya olduunu

söylerdi.

Ebu'-eyh'in, Ebû Recâ vastasyla Hasan( Basrî)’den bildirdiine göre

âyette geçen belgelerden kast bu sûredir.

U[ I \j * OjlfLp U[ p&jZj» ^UpI 0

V

& >Stl ££ 4\j oljUJÜI 4# 4)j * ûjifcâi

f

"man etmeyenlere de ki: Elinizden geleni yapn! Biz de
(gerekeni) yapmaktayz! Bekleyin! üphesiz biz de

beklemekteyiz! Göklerin ve yerin gayb Allah'a aittir. Bütün
iler O na döndürülür. Öyleyse O'na kulluk et, O'na güven.

1 bn Cerîr (12/643).
2
Abdurrezzâk (1/316), Sald b. Mansûr, Tefsir (1108), bn Cerîr (12/644) ve bn Ebî

Hâtim (6/2096).

3 bn Cerîr (12/643, 6644).

4 bn Cerîr (12/646, 647) ve bn Ebî Hâtim (6/2096).



Âyet: 121, 123 179

Rabbîn, yaptklarnzdan habersiz deildir/'
(Hûd Sur. 121-123)

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in Katâde'den bildirdiine göre

âyette geçen buyruu, "Üzerinde bulunduunuz cihet ve

duruma göre davrann" mânâsndadr.

2

bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Cüreyc, "Bekleyin!

üphesiz biz de beklemekteyiz
"

3

buyruunun: “eytann size vaad edip

süsledii eyleri bekleyiniz" mânâsnda olduunu, "Bütün iler O'na

döndürülür'"1 buyruunun ise: "Allah, onlar arasnda adaletli olan hükmüyle

hüküm verir” mânâsnda olduunu söylemitir.

5

Abdullah b. Ahmed b. Hanbel Zühd’ün zevâidinde, bnu'd-Durays

Fadâilu'l-Kur'ân'öa, bn Cerîr ve Ebu'-eyh, Ka’b(u’l-ahbâr)’m öyle dediini

bildirir. "Tevrat, En'âm Sûresinin ilk âyetiyle balar, Hûd Sûresinin son âyeti

olan, "iman etmeyenlere de ki: Elinizden geleni yapn! Biz de (gerekeni)

yapmaktayz! Bekleyin! üphesiz biz de beklemekteyiz! Göklerin ve yerin

gayb Allah'a aittir. Bütün iler O'na döndürülür, öyleyse O'na kulluk et,

O'na güven. Rabbin, yaptklarnzdan habersiz deildir" 6
âyetiyle biter."

7

1 Hûd Sur. 121

2 bn Cerîr (127559, 19/477, 20/213) ve bn Ebî Hâtim (6/2097).

3 122
3 Hûd Sur. 123

5 bn Cerîr (12/648, 649).

6
Hûd Sur. 123

7 bnu'd-Durays (199) ve bn Cerîr (12/649).



YÛSUF SÛRES
En-Nehhâs, Ebu'-eyh ve bn Merdûye'nin bn Abbâs’tan bildirdiine

göre Yûsuf Sûresi, Mekke'de nazil olmutur.'

bn Merdûye, bnu’z-Zübeyr’in: "Yûsuf Sûresi, Mekke’de nazil olmutur”

dediini bildirir.

Hâkim’in Rifâa' b. Râfi ez-Zurakî'den bildirdiine göre, Rifâa ve teyzesi

olu Muâz b. Afrâ beraber yola çkp Mekke'ye gelip Resûlullah’n (salialiahu aleyhi

veseM yanna gittiler. Bu olay, Ensar’dan olan alt kiinin Mekke’ye geliinden

önce olmutur. Rifâa der ki: Resülullah'a (uMaiiehu ai^ nsikm): “Bana slam' anlat”

dediimde, Allah’n Resûlü bana slam' anlatp: "Gökleri, yeri ve dalan kim

yaratt
?"

diye sordu. Biz: "Allah yaratt” cevabn verince, Resûlullah UaMu

derili «senem); "Sizi kim yaratt?" diye sordu. Biz: "Allah yaratt” karln
verince, Hz. Peygamber (sBiailahu aleyhi «seiiem):

"Taptnz bu pullan kim yapt?"

diye sordu. Biz: “Biz yaptk” cevabn verince, Resûlullah (salialiahu aEyh vtsellem):

"Yaratan m, yoksa yaratlan m ibadet edilmeye daha layktr 1
. Bu putiann size

ibadet etmesi daha uygundur. Çünkü onlan siz yaptnz. badet edilmeye Yüce

Allah, yaptnz putlardan daha çok layktr. Ben, Allah'a ibadet etmeye,

Allah'tan baka ilah olmadna ve benim de Onun peygamberi olduuma

ahitlik etmeye, akrabay gözetmeye, insanlara dümanlk edip kin tutmay

brakmaya davet ediyorum" buyurdu. Biz: "Eer davet ettiin ey batl bir ey
olsa bile, çok deerli ve güzel ahlak emreden bir eydir. Kabe'ye gitmemiz

için bineklerimizi tut” dedik. Muâz b. Afrâ onun yannda oturdu, ben ise tavaf

edip yedi fal oku çkardm ve bunlardan birini Resülullah'a (salialiahu aeyhi «saiiam)

aynp Kâbe’ye dönerek, oklardan birini çektim, Resülullah'a (saiiaUahu »leyh «sdM
ayrdm ok çkt. Ayn eyi yedi defa yapmama ramen ayn ok çknca:

"Allah’tan baka ilah olmadna, Muhammed’in de Onun Resûlü olduuna

ahitlik ederim” diye bardm. Bunun üzerine halk bamda toplanp: "Bu,

deli ve dinini terk etmi biridir” deyince, ben: "Aksine, bu kii mümindir”

’ en-Nehhâs (sh. 533).
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karln verdikten sonra Mekke’nin üst tarafna geldim. Muâz beni

görünce: “Rifâa, gittiinden deilik bir yüzle geliyor" dedi. Ben gelip iman

ettim ve Resûlullah (saiiaMu aleyhi «saitem) bize Yûsuf Sûresi ve Alak Sûresini öretti,

sonra Medine'ye geri döndük .

1

Ibn Sa'd'n krime'den bildirdiine göre Mus'ab b. Umeyr, insanlara

Kuriân' ve slam’ öretmek için Medine'ye gelince, Amr b. el-Cemûh haber

göndererek: “Bize getirdiiniz bu ey nedir?” diye sordu. Biz: “Eer istersen,

yanna gelip sana Kuriân’ dinletiriz" karln verince, Amr: “Olur" dedi ve

bir gün için anlatk. Anlatklan gün Umeyr gelip oradakilere; "Elif, lâm, râ.

Bunlar apaçk kitabn âyetleridir. Muhakkak Biz, onu anlayp düünesiniz

diye Arapça bir Kur'ân olarak indirdik
"1

sûresini okudu.

Beyhakî, DelâiVde, Kelbî’nin vastasyla, Ebû Sâlih’ten, o da Ibn Abbâs’n

öyle dediini bildirin Resûlullah (saiUMn aleyhi nniien], Yûsuf Sûresini okurken, bir

Yahudi bilgini yanna girdi ve: “Ey Muhammedi Bunu sana kim öretti?" diye

sordu. Hz. Peygamber (siiaiBhu aleyhi vesellem): "Allah öretti" cevabn verince,

Yahudi bilgini duyduklarndan dolay hayretler içinde kavmine dönüp:

“Vallahi, Muhammed Tevrat'ta indirildii ekilde Kuriân' okuyor” dedi. Sonra

da yanna Yahudilerden birkaç kii alarak Resûlullah'n (»Miehu aleyh «sanan) yanna

girdiler. Resûlullah'» (saiieiiahu aleyhi vesellem) görünce, vasflanndan onun peygamber

olduunu anladlar ve onun omuzlan arasndaki peygamberlik mührüne

baktlar ve Yusuf Suresini dinlediler. Öyle bir hayrete dütüler ki hepsi de

müslüman oldular.
3

bn Ebî eybe Musannefte, Abdullah b. Âmir b. Rabîa’nn: “Hz. Ömer’in,

sabah namaznda Yûsuf Sûresini okuduunu duydum" dediini bildirir.

4

1

Hhs (4/149, 150 "sahih ").

2
Yûsuf Sur. 1, 2

3 Beyhakî (6/276).

4 bn Ebî eybe (1/353, 354).
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"Elif, lâm, râ. Bunlar apaçk kitabn âyetleridir." {Yûsuf Sur. l)

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in

bildirdiine göre Katâde, "Elif, lâm, râ. Bunlar apaçk kitabn âyetleridir"’

buyruunu açklarken: "Evet vallahi! Bereketi, hidâyeti ve rüdü apaçktr” bir

lafzda ise: "Allah, bu Kur'ân ile hidâyetini ve rüdünü açklamtr” dedi .

2

bn Cerîr’in Mücâhid’den bildirdiine göre "Elif, lâm, râ. Bunlar apaçk

kitabn âyetleridir
"

3

buyruunda, apaçk sözünden kast. Yüce Allah’n,

helalini ve haramn açklamasdr.'’

bn Cerîr’in Hâlid b. Ma'dâd’dan bildirdiine göre Muâz, “Elif, lâm, râ.

Bunlar apaçk kitabn âyetleridir
"5 buyruunu açklarken: "Yüce Allah,

Acemlerin kullanmad alt harfi açklamtr” dedi .

6

öjjut fSâiû Ûîji ilijl UJ

"Muhakkak Biz, onu anlayp düünesiniz diye Arapça bir

Kur’ân olarak indirdik." (Yû.uf Sur. 2)

Taberânî, Ebu’-eyh, Hâkim, bn Merduye ve Beyhakî uabu'l-man’da,

bn Abbâs’tan, Resûlullah’n (saiyiahu aleyh ««Hem): "u üç sebepten dolay Araplar

seviyorum: Ben Arabm, Kur'ân Arapça'dr ve cennet ehlinin dili Arapça'dr"

buyurduunu nakletmitir.

7

1

Yûsuf Sur. 1

2
Abdurrezzâk (1/317), bn Cerîr (13/6) ve bn Ebî Hatim (7/2099, 8/2748).

3 Yûsuf Sur. 1

4 bn Cerîr (13/5).

5 Yûsuf Sur. 1

6 bn Cerîr (13/6).

7
Taberânî (11441), Hâkim /4/87) ve Beyhakî (1433, 1610). Heysemî, Mecmuu 'z-

Zevâid 'de (10/52), ravilerden Ala b. Amr el-Hanefî'nin zayfl konusunda icma

olduunu söylemitir.
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Ebu'-eyh ve bn Merdûye’nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (saiiaiiahu aieytt veseiien): "Ben Arab'm, Kur'ân Arapça'dr ve Cennet

ehlinin dili Arapça’dr" buyurdu.

Hâkim ve Beyhakî uabu l-man’da, Câbir'den bildirir: Resûlullah («iUahu B E,h

vbjeI

E

m), “Arapça bir Kur'ân olarak indirdik" âyetini okudutan sonra: "Hz.

smail'e Arapça dili ilham edilmitir" buyurdu.’

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid: “Kur'ân, Kureylilerin

konutuu dille nazil olmutur” dedi .

2

cdr op öT^jji ili idj Ui-jî u, si
J/

t U* Jaü

"Biz bu Kur'ân' vahyederek, sana en güzel kssalar
anlatyoruz. Oysa daha önce sen bunlardan habersizdin."

(Yû«uf Sup. 3 )

bn Cerîr'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre, sahabe, Resûlullah'a Miaiiehu aleyh

vBssiiem): “Ey Allah'n Resulü! Bize kssa anlatsan" deyince, “Biz bu Kur'ân'

vahyederek, sana en güzel kssalar anlatyoruz. Oysa daha önce sen

bunlardan habersizdin”3 âyeti nazil oldu .
4

shâk b. Râhûye, Bezzâr, Ebû Ya'lâ, bn Cerîr, bnu'l Münzir, bn EbîHâtim,

bn Hibbân, Ebu'-eyh, Hâkim ve bn Merdûye, Sa'd b. Ebî Vakkâs'n öyle

dediini bildirir: Kur'ân- Kerîm, Resûlullah'a (sallanan aleyhi vesilem) indirildi. O da bir

süre onlara Kur'ân' okudu. Sahabenin: “Ey Allah'n Resûlü! Bize kssa

anlatsan” demeleri üzerine yüce Allah’n: “Elif, lâm, râ. Bunlar apaçk kitabn

âyetleridir..." 5 sûresi nazil oldu. Yine Hz. Peygamber bir süre Kur'ân- Kerîm'i

onlara okudu. Bu sefer de: “Bize baz eyler anlatsan” demeleri üzerine yüce

Allah: “Allah, âyetleri birbirine benzeyen ve yer yer tekrar eden Kitab'

’ Hâkim (2/439) ve Beyhakî (1618).
2 bn Ebî Hatim (7/2099).

3 Yûsuf Sur. 3

4 bn Cerîr (13/7).

5 Yûsuf Sur. 1
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sözlerin en güzeli olarak indirmitir
"

1

buyruunu indirdi. Sahabe, Allah'n

Resûlü'den bir ey anlatmasn istedii zaman, Resûlullah <saJiaiiahu aleyhi veseM

onlara hep Kur’ân’dan bahsediyordu. Bu sefer insanlar; “Ey Allah'n Resûlü,

bize biraz öüt versen" deyince, yüce Allah: "man edenlerin kalplerinin

Allah'n zikrine ve inen hakka kar yumuayarak sayg ile boyun eecekleri

zaman... gelmedi mi"* buyruunu indirdi .

3

bn Merdûye, Avn b. Abdillah vastasyla, bn Mes'ûd’un öyle dediini

bildirin Sahabe: “Ey Allah’n Resûlü! Bize kssa anlatsan” deyince, “Elif, lâm,

râ. Bunlar apaçk kitabn âyetleridir...”
4 sûresi nazil oldu.

bn Cerir’in Avn b. Abdillah’tan bildirdiine göre sahabe, (Resûlullah'a

(saiiaiiahu eieyhi veseHem) inen Kur'ân âyetlerini dinlemekten) usandlar ve: “Bize baz

eyler anlatsan" dediler. Bunun üzerine Yüce Allah: "Allah, âyetleri birbirine

benzeyen ve yer yer tekrar eden Kitab' sözlerin en güzeli olarak

indirmitir
"5 buyruunu indirdi. Sonra sahabe bir daha usanp, Resûlullah’n

(saiiaiiahu ehyf vsseiiem) kendilerine kssa anlatmasn kastederek: “Ey Allah'n Resûlü!

Bize, hadisten daha üstün, Kur'ân'dan daha aada olan bir ey anlatsan"

dediler. Bunun üzerine: "Elif, lâm, râ. Bunlar apaçk kitabn âyetleridir ...”
6

sûresi nazil oldu. Onlar, kendilerine anlatlmasn isteyince, Yüce Allah onlara

sözlerin en güzelini gösterdi. Kendilerine kssa anlatlmasn isteyince ise,

kendilerine kssalann en güzeli gösterildi ."
7

Ebû Ya'lâ, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Nasr el-Makdisî el-Hucce'de, Diyâ

el-Muhtâre’de, Hâlid b. Urfuta'nn öyle dediini bildirin Hz. Ömer’in yannda

otururken, Abdulkays oullanndan bir adam gelince, Hz. Ömer: “Sen,

Abdulkays oullanndan olan falan kii misin?" diye sordu. Adam: "Evet"

1

Zümer Sur. 23
J

Hadîd Sur. 16

5
Metâlibu'l-Âliye'de (4013) geçtii üzere shâk b Râhûye, Bezzâr (1152, 1153), Ebû

Ya’lâ (740), bn Cerîr (13/8, 9), bn Ebî Hâtim (7/2099), bn Ebî Hâtim (6209), Hâkim
(2/345 “sahih") ve el-Metâlibu'l-ÂHye'de (4013) geçtii üzere bn Merdûye.

4 Yûsuf Sur. 1

5 Zümer Sur. 23
6
Yûsuf Sur. 1

7 bn Cerîr (13/8). Câmiu Beyân Fadli'l-Ilim’m (1914) muhakkiki hadisin hasen

olduunu söylemitir.
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cevabn verince, Hz. Ömer elindeki denekle adama vurdu. Adam: “Neden
vuruyorsun ey müminlerin erniri?" diye sorunca, Hz. Ömer: “Otur!" dedi ve

adam oturunca, Hz. Ömer ona: “Elif, lâm, râ. Bunlar apaçk kitabn

âyetleridir. Muhakkak Biz, onu anlayp düünesiniz diye Arapça bir Kur'ân

olarak indirdik.
,
“Biz bu Kuriân' vahyederek, sana en güzel kssalar

anlatyoruz. Oysa daha önce sen bunlardan habersizdin ’’ 1

âyetlerini üç defa

okudu ve üç defa da vurdu. Adam: “Neden vuruyorsun ey müminlerin

erniri?” diye sorunca, Hz. Ömer: “Danyâl’n kitabndan bir nüsha yazan sen

deil misin?” karln verdi. Adam: “Sen emret, ben emrettiini yapaym”
deyince, Hz. Ömer: “Git ve o kitab scak su ve yünle sil, sonra onu ne oku, ne

de insanlardan kimseye okut. Eer bu kitab okuduunu veya okuttuunu

duyarsam, sana ar bir ceza veririm” dedikten sonra: “Otur” dedi. Adam

oturunca Hz. Ömer öyle dedi: “Ben, Kitap ehlinin kitabndan bir nüsha yazp,

onu bir deri parçasnn içinde Resûlullah'a (saiuiahu aleyhi veseiiem) getirince,

Resûlullah (saiiaiiahu iBYhi veselion) bana: "Bu elindeki nedir ey Ömer?" buyurdu. Ben:

“Ey Allah'n Resulü! Bunu, ilmimizi arttrmak için yazdm” cevabn verince,

Resûlullah (salisilata aleyhi yesetiem) o kadar kzd ki yanaklar kzard. Sonra halkn

toplanmas için çan yaplnca, Ensar: “Peygamberinizi kzdrmlar, silaha

silaha!” dediler. Sahabe gelip Resûlullah’n (sdiaiiahu Beyhi veseiiem) minberinin etrafn

çevirince Hz. Peygamber (seiieiiahu aleyhi veseHem): "Ey insanlar! Bana, sözlerin hepsini

kapsayan vc sonuncusu olan (Kur'ân) verilmitir. Ben size bu kitab bembeyaz

ve net olarak getirdim. O kitaptan amayn ve aranlar da sizi aldatmasn"

buyurdu. Hz. Ömer devamla öyle dedi: Bunun üzerine ben kalkarak: "Rab

olarak Allah', din olarak slam' ve seni de Allah'n elçisi olarak kabul ettim”

dedim. Sonra Allah'n Resulü minberden indi.”
2

Abdurrezzâk Musannefte ve bnu’d-Durays’n bildirdiine göre brahim

en-Nehaî der ki: Kûfe’de, Danyâl’tn kitaplarn okuyan ve aratran bir adam

vard. Hz. Ömer, bir mektup yazp bu adamn kendisine getirilmesini

emredince, adam Hz. Ömer'e götürdüler. Hz. Ömer adama krbaçla

vurduktan sonra, “Elif, lâm, râ. Bunlar apaçk kitabn âyetleridir. Muhakkak

Biz, onu anlayp düünesiniz diye Arapça bir Kur'ân olarak indirdik. "Biz bu

’ Yûsuf Sur. 1, 2, 3

1

el-Metâlibu'l-Â!iye'de (4261) geçtii üzere Ebû Ya'lâ, bn Ebî Hatim (7/2100) ve Dyâ
(115,

"
zayj"). Heysemî, Mecmau'z-Zcvâid'de (1/182) der ki: "Ravilerden Abdurrahman b.

shâk el-VâsJÜ'yi Ahmed ve bazlar zayf bulmutur."
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Kur'ân' vahyederek, sana en güzel kssalar anlatyoruz. Oysa daha önce

sen bunlardan habersizdin"' âyetlerini okudu. Adam, Hz. Ömer'in ne

istediini anlayp: "Ey müminlerin emiri! Beni brak, vallahi yanmdaki bu

kitaplarn hepsini yakacam" deyince, Hz. Ömer adam serbest brakt .

3

bn Cerir ve Ebu'-eyh'in Katâde'den bildirdiine göre "Biz bu Kur'ân'

vahyederek, sana en güzel kssalar anlatyoruz. Oysa daha önce sen

bunlardan habersizdin"3 âyetindeki kssalardan kast, geçmi kitaplardaki

kssalar ve yüce Allah’n eski ümmetler hakkndaki emirleridir. Daha önce

sözünden ise Kuriân’n indirilmesinden öncesi kastedilmitir.

1

Ebu'-eyh’in Dahhâk'tan bildirdiine göre "Biz bu Kur'ân' vahyederek,

sana en güzel kssalan anlatyoruz. Oysa daha önce sen bunlardan

habersizdin"5 âyetindeki kssalardan kast Kuriân'dr.

>iij fiilili lârjsr cjîj çi u ji ij

"Yusuf babasna: "Babacm! «Rüyamda onbir yldz, Güne
ve Ay'n bana secde ettiklerini gördüm» demiti."

(Yûauf Sur, 4)

Ahmed ve BuhâTnin bn Ömer'den bildirdiine göre Hz. Peygamber
(saiialiahu aWi resdiem): "brahim olu, shak olu, Yakub olu Yusuf erefli bir insan,

ereflinin olu, ereflinin olu, ereflinin oludur" buyurmutur.

6

bn Cerir, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh, Hâkim ve bn
Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs, "Rüyamda onbir yldz, güne ve

1
Yûsuf Sur. 1,2,3

3
Abdurrezzâk (10166) ve bnu’d-Durays, FadSilu'l-Kur’ân (88).

3 Yûsuf Sur. 3

4 bn Cerir (13/7).

5 Yûsuf Sur. 3
6 Ahmed 9/S23 (5712) ve Buhâri (3390, 4688).
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ayn bana secde ettiklerini gördüm..."1 buyruunu açklarken:

"Peygamberlerin rüyas vahiydir'' demitir .

1

Saîd b. Mansûr, Bezzâr, Ebû Ya'lâ, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Ibn Ebî Hâtim,

Ukaytî, ed-Duafâ'da, bn Hibbân, Ebu'-eyh, Hâkim, bn Merdûye, Delâilu’n-

Nübüvve’de Ebû Nuaym ve Delâilu'n-Nübürue’de Beyhakî, Câbir b.

Abdillah'tan bildirir: Bahçe iiyle uraan bir Yahudi Resûlullah’a Ma!Wu aleyhi

veselian) gelerek: "Ey Muhammedi Yûsuf'un, kendisine secde ettiini gördüü
yldzlarn isimlerinin ne olduunu söyle" deyince, Resûlullah (saiaiiahu aleyh «seiM

susup hiçbir cevap vermedi. Cibril nip, kendisine bu yldzlarn ismini

söyleyince, Resûlullah (saiiaiiak aleyhi vb«im yahudiyi çanp: "Eer sana bu

yldzlarn ismini söylersem iman edecek misin?" diye sordu. Adam: "Evet"

cevabn verince, Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi «allem) öyle buyurdu:
"
Harsan, Târik,

Zeyil, Zul-Kenefân, Kâbis, Vessâb, Amûdân, el-Felîk, el-Musbih, ed-Darûh,

el-Fera, ed-Diyâ ve en-Nûr'dur. Hz. Yûsuf, bunlarn ufukta kendisine secde

ettiklerini gördü ve rüyasn Hz. Yâkûb’a anlatnca: «Bu, Yüce Allah’n daha

sonra bir araya getirecei bir dalmaya iaret etmektedir» dedi." Bunun

üzerine Yahudi: "Evet vallahi! Bu yldzlann isimleri söylediin gibidir” dedi .

3

bnu'l-Münziriin bn Abbâs'tan bildirdiine göre "Rüyamda onbir yldz,

güne ve ayn bana secde ettiklerini gördüm..."4 buyruundaki on bir yldz,

Hz. Yûsuf'un kardeleri, Güne annesi, Ay ise babasdr. Hz. Yûsuf'un annesi

Râhîl’e güzeliin üçte biri verilmitir.

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in Katâde'den bildirdiine göre

"Rüyamda onbir yldz, güne ve ayn bana secde ettiklerini gördüm..."5

buyruundaki on bir yldz, Hz. Yûsuf’un kardeleri, Güne ve Ay ise anne ve

babasdr .

6

'Yûsuf Sur. 4
2 bn Cerîr (13/9. 10), bn Ebî Hâtim (7/2101) ve Hâkim (2/431).

3 Saîd b. Mansûr, Tefsir (1111), Bezzâr, Kefu'l-Estâr (2220), el-Metûlibu'l-Âliye'de

(4015) geçtii üzere Ebû Yala, bn Cerîr (13/10), bn Ebî Hâtim (7/2101), Ukaylî (1/259),

bn Hibbân >1/250, 251), Hâkim (4/396 "sahih"), Beyhakî (6/277) ve bnu'l-Cevzî, el-

Mevduat (1/145, 146).

4 Yûsuf Sur. 4
5
Yûsuf Sur. 4

6
Abdurrezzâk (1/317) ve bn Cerîr (13/12).
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bn Cerîr'in Süddî’den bildirdiine göre Hz. Yûsuf, anne babas ve

kardelerinin kendisine secde ettiini görmütür.

1

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Zeyd, "Rüyamda onbir yldz, Güne ve

Ay'n bana secde ettiklerini gördüm"1 buyruunu açklarken öyle dedi: "On

bir yldz, Hz. Yûsuf'un kardeleriydi ve hepsi de peygamberdi. Hz. Yûsuf

onlarla buluunca, anne babasyla görüüp onlar kendisine secde etmeden

kardelerinin de secde etmelerine izin vermemitir.” 3

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre bn Münebbih, babasnn: "Hz. Yûsuf, bu

rüyay Kadir gecesi görmütür” dediini söylemitir.

OlkjJl ü\
\J& iti Jl* HÛj Jbtfi V jJJ Ij JI

prfba J? « > 4^ uir

(•t^
- kj <->1 (Jp^

"Babas unlar söyledi: Evladm! Rüyan kardelerine

anlatma, yoksa sana tuzak kurarlar; zira eytan insann
apaçk dümandr. Rabbin seni böylece rüyandaki gibi

seçecek, sana rüyalar yorumlamay öretecek; daha önce,

atalarn brahim ve shak'a nimetlerini tamamlad gibi,

sana ve Yakub soyuna da tamamlayacaktr. Dorusu Rabbin
bilir, Hakim'dir.” (Yûsuf Sur. s, 6 )

ibn Cerîr ve Ebu'-eyh'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre âyette geçen

"eLiio
”4 buyruu, "seni seçecek”mânâsndadr .

5

bn Ebî Hâtim, Katâde'den ayn rivâyette bulunmutur.

1

1

bn Cerîr (13/12).

2

Yûsuf Sur. 4
5 bn Cerîr (13/13).

4
Yûsuf Sur, 6

5 bn Cerîr (13/15), krime'den.
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ibn Ebf eybe, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in Mücâhid'den
bildirdiine göre âyette geçen jyfc ^ di&j"’ buyruundan kast,

rüya yorumlamay öretmektir.
3

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in ibn Zeyd’den bildirdiine göre âyette geçen

^ buyruundan kast, rüya ilmidir. Hz. Yûsuf zamannn
en iyi rüya yorumlayan kiisiydi .

5

bn Cerîrîin krime'den bildirdiine göre "Daha önce, atalarn brahim ve

Ishak'a nimetlerini tamamlad gibi, sana ve Yakub soyuna da

tamamlayacaktr ..."
6
buyruunda, Hz. brahim'e tamamlanan nimet, onun

ateten kurtanlmas, Hz. shak’a verilen nimet ise boazlanmaktan

kurtarlmasdr.

7

"And olsun Ki, Yusuf ve kardelerinin olaynda, soranlara

nice ibretler vardr." (Yû«uf Sur. 7)

ibn Ebî Hâtim'in Hasan( Basrî)'den bildirdiine göre âyette geçen “gUT"

kelimesi, ibret mânâsndadr .

8

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Katâde, “And olsun ki, Yusuf ve

kardelerinin olaynda, soranlara nice ibretler vardr" buyruunu

açklarken: “Hz. Yûsuf'un olayn soranlar için Allah’n sizlere bildirip haber

verdiinde nice ibretler vardr" demitir .

9

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Dahhâk, “And olsun k, Yusuf ve

kardelerinin olaynda, soranlara nice ibretler vardr" buyruunu

’ bn Ebî Hâtim (7/2103).

1
Yûsuf Sur. 6

3 bn Ebî eybe (11/82), bn Cerîr (13/16) ve bn F.bî Hâtim (7/2103).

9 Yûsuf Sur. 6
5 bn Cerîr (13/16) ve bn Ebî Hâtim (7/2103).
6
Yûsuf Sur. 6

7 bn Cerîr (13/16).

s bn Ebî Hâtim (7/2104).

9 bn Ebî Hâtim (7/2104).
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açklarken: "Hz. Yûsuf ve kardelerinin olayn soranlar, Hz. Yûsuf’un

kssasnn bu olduunu bilsinler" demitir.

bn Cerir'in bildirdiine göre bn shâk der ki: "Yüce Allah, Hz.

Muhammed’e peygamberlik verdiinde, kavminin kendisine kötü

davranmalar ve kskanmalan üzerine, teselli bulmas için kendisine Hz

Yûsuf'un kssasn, kardelerinin kendisine kötü davranmasn ve rüyasn

anlattnda onu kskanmalann anlatmtr."
1

"Han onlar öyle demilerdi: "Dorusu biz güçlü bir

topluluk olduumuz halde babamzn nezdinde Yusuf ile

kardei bizden daha sevgilidir. Babamz herhalde apaçk bir

hata içindedir" (Yûsuf Sur. s)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî der ki: Hz. Yâkub,

am’da ikamet etmekteydi ve tek derdi Yûsuf ve kardei Bünyamin'di.

Kardeleri, babalarnn kendisine olan sevgisinden dolay Hz. Yûsuf’u

kskandlar. Hz. Yûsuf, rüyasnda, "Onbir yldz, Güne ve Ay'n bana secde

ettiklerini ..
," 2

görüp, bunu babasna anlatnca, babas, "Oulcuum! Rüyan

kardelerine anlatma, yoksa sana tuzak kurarlar..."3 dedi. Hz. Yûsuf’un

kardeleri rüyadan haberdar olunca onu kskandlar ve: "Dorusu biz güçlü

bir topluluk olduumuz halde (on kardetiler) babamzn nezdinde Yusuf

ile kardei (Bünyamin) bizden daha sevgilidir. Babamz (bizim hakkmzda)

herhalde apaçk bir hata içindedir. Yusufu öldürün veya onu ssz bir yere

brakverin ki babanz size kalsn; ondan sonra da iyi kimseler olursunuz"4

tövbe edersiniz" dediler. çlerinden Yahudâ: "Yusufu öldürmeyin, onu bir

1

bn Cerîr (13/17).

1

Yûsuf Sur. 4

5 Yûsuf Sur. 5
4
Yûsuf Sur. 8, 8
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kuyunun derinliklerine brakn. Böyle yaparsanz yolculardan onu bulup

alan olur"' dedi.

Hz. Yusuf’u kuyuya atma konusunda görü birliine varnca, babalarna

gidip: "Ey babamz! Sana ne oluyor da Yusuf hakknda bize

güvenmiyorsun!"

1

dediler. Hz. Yâkub: "Onu sizinle göndermem. "Onu

götürmeniz beni üzüyor; siz farkna varmadan onu kurdun yemesinden

korkarm” dedi. Onlar: "Hakikaten biz (kuvvetli) bir topluluk olduumuz

halde, eer onu kurt yerse, o zaman biz gerçekten âciz kimseler saylrz"3

deyince, Hz. Yâkub, Hz. Yûsuf'u kendileriyle gönderdi. Onu babalarnn

yanndan çkanrken saygl davrandlar, ama sahraya çktklarnda

dümanlklarn aça çkardlar ve ona vurmaya baladlar. Biri ona vurunca,

Hz. Yûsuf bakasndan yardm istiyor, yardm istedii kii de kendisine

vuruyordu. Hz. Yûsuf, içlerinde merhametli olan kimsenin olmadn ve

kardeleri tarafndan öldüresiye dövüldüünü görünce: "Babacm! Ey

Yâkub! Cariyelerin çocuklannn oluna ne yaptn bilsen” diye barmaya

balad. Onu öldüresiye dövdüklerini gören Yahûda: “Onu

öldürmeyeceinize dair bana söz vermemi miydiniz!” deyince, Hz. Yûsuf’u

alp kuyuya atmak için götürdüler. Onu kuyuya sarkttklarnda, Hz. Yûsuf

kuyunun kenarlanna tutununca, ellerini baladlar ve gömleini çkardlar.

Hz. Yûsuf: “Kardelerim! Gömleimi geri verin de onunla kuyuda örtüneyim”

deyince, "On bir yldz, Güne ve Ay’a dua et te sana yarenlik etsinler”

karln verdiler. Hz. Yûsuf onlara: "Ben bir ey görmedim” dedi.

Onu kuyuya sarkttklarnda, kuyunun yansna gelince ölmesi için ipi

braktlar. Kuyuda su olduu için Hz. Yûsuf suyun içine dütü ve bu sebeple

dümesi dolaysyla kendisine bir ey olmad. Sonra bir kayaya çkp alamaya

balaynca kardeleri kendisine seslendiler. Hz. Yûsuf, kardelerinin

kalplerinin yumuadn zannedip cevap verince, üzerine bir kaya atp

öldürmek istediler, ama Yahûda onlara engel oldu ve: “Onu

öldürmeyeceinize dair bana söz verdiniz” dedi. Hz. Yûsuf kuyudayken

Yahûda kendisine yemek getiriyordu. Sonra bir ola kesip Hz. Yûsuf'un

gömleini kestikleri olan kanna buladlar. Akam vakti olunca da

1

Yûsuf Sur. 10

2
Yûsuf Sur. 11

3 Yûsuf Sur. 13,14
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alayarak babalanna geldiler. Hz. Yâkub çocuklannn alamasn duyunca

korktu ve: "Ey oullarm! Neyiniz var, koyunlannza bir ey mi oldu?” diye

sordu. Onlar: "Hayr” cevabn verince, Hz. Yâkub: “Yûsuf ne yapt?” diye

sordu. Onlar. "Ey babamz! dediler, biz yarmak üzere uzaklatk; Yusufu

eyamzn yannda brakmtk. (Ne yazk ki) onu kurt yemi! Fakat biz

doru söyleyenler olsak da sen bize inanmazsn." 1

Bunun üzerine Hz.

Yâkub, hçkrarak alad ve: "Gömlek nerede?” diye sordu. Onlar, üzerine

olan kannn bulat gömlei getirince, Hz. Yâkub gömlei alp yüzüne

koydu. Sonra yüzü gömlekteki kanla boyanncaya kadar alad ve: "Ey

Oullanm! Bu kurt ne kadar da merhametliymi! Nasl oluyor da Yûsuf'un

etini yiyor da gömleini yrtmyor!” dedi.

"Bir kervan geldi, sucularn gönderdiler; sucu kovasn kuyuya sald ..."
2

Hz. Yûsuf ta ipe tutunup kuyudan çkt. Kovann sahibi Hz. Yûsuf'u görünce,

arkadalanndan Bürâ adnda birini çard ve: "Ey Bürâ! te bir olan”

dedi. Hz. Yûsufun kardeleri onun seslenmesini duyup geldiler ve: "Bu, bizim

kaçan kölemizdir” deyip, kendi dilleriyle (kervanclann anlamayaca bir dile!)

Hz. Yûsuf’a: "Eer bizim kölemiz olduunu inkar edersen seni öldürürüz.

Kendisine, seni kurt yedi dediimiz Yâkub'a geri döndüreceimizi mi

zannettin” dediler. Hz. Yûsuf: "Kardelerim! Beni Yâkub'a geri götürün. Ben,

onun sizden raz olacana kefil olurum ve bu yaptklarnz kendisine

söylemem” dedi, ama bunu kabul etmediler. Bunun üzerine Hz. Yusuf: "Ben,

bunlarn kölesiyim” deyince, kovay sarktan ve Bürâ adndaki kii kendisini

satn aldktan sonra götürdüler. Kervandakilere, buluntu olduunu

söyledikleri takdirde kendilerinin de bu kölede paylarnn olduunu iddia

etmemeleri için: "Bunu satn aldk” demek üzere anlatlar ve eer: "Bu

nedir?” diye sorarlarsa, kuyunun sahiplerinden satn aldklarn söylemeye

karar verdiler. "Onu ticari bir mal olarak sakladlar..."

3

buyruu buna iaret

etmektedir. Kardeleri, "Onu yanlarnda alkoymak istemedikleri için ucuz

bir fiyata, birkaç dirheme (yirmi dirheme) sattlar."’1

1

Yûsuf Sur. 17
2

Yûsuf Sur. 19

3 Yûsuf Sur. 19

4
Yûsuf Sur. 20
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Hz. Yûsuf u (satn alanlar) Msr'a götürünce, kendisini Msr kral Aziz

satn alp evine götürdü ve hanmna: "Ona güzel bak, belki bize faydas olur

yahut ta onu evlat ediniriz"’ dedi. Aziz'in hanm Hz. Yûsuf'u sevip: “Ey
Yûsuf, saçlarn ne kadar güzel!" deyince, Hz. Yûsuf: “Saçlarm, bedenimden

düecek olan ilk eylerdir" karln verdi. Aziz'in hanm: “Ey Yûsuf, gözlerin

ne kadar güzel!" deyince, Hz. Yûsuf: “Onlar, bedenimden yere akacak olan

lk eylerdir" karln verdi. Aziz’in hanm: “Ey Yûsuf, yüzün ne kadar

güzel!" deyince, Hz. Yûsuf: “O, toprak içindir, toprak, onu, yiyecektir!"

karln verdi. Aziz’in hanm: "Haydi gel!"2 (“cü cdi" sözü, Kptîce: Haydi

gelsene! demektir) deyince, Hz. Yûsuf: "(Hââ), Allah'a snrm! Zira

kocanz benim velinimetimdir, bana güzel davrand"3 Ailesinde kendisine

ihanet etmem" karln verdi.

Aziz'in hanm, Hz. Yûsuf’u bu konuda ikna edene kadar peini brakmad.

kisi de birbirini arzulad4 ve eve girdiler. Aziz'in hanm, kaplan iyice kapatt.

Hz. Yûsuf, alvarn çözmek isteyince, evde Hz. Yâkub’un suretini parman
srm bir halde gördü. Hz. Yâkub öyle diyordu: “Ey Yûsuf! Senin misalin —
eer onunla ilikiye girmezsen— gökte uçan ve kimsenin kendisine güç

yetiremedii bir kuun misaline benzer. Eer onunla iliki kurarsan, senin

misalin, o kuun yere dümesine benzer. Artk o ku yere dütüünde

kendisini herhangi bir eyin errinden koruyamaz. Yine senin misalin,—eer

1

Yûsuf Sur. 21

2
Yûsuf Sur. 23

3 Yûsuf Sur. 23
4

Müfessirler, (jU) kelimesi hakknda ihtilafa dümülerdir. Bazlar, Hz. Yûsuf'a,

faskiara bile nisbet edilmeyecek eyi nisbet etmilerdir. Bu kelime konusunda

müfessirler ikiye ayrlmlardr. Birind görüte olanlarn naklettiklerinin hiçbir rivayetin

senedi sahih deildir. Görünen o ki bunlar, bu rivayetleri srâiliyyattan olan

rivayetlerden almlardr. Selef âlimlerinden nakledilenlerin ise hiç biri sahih deildir.

Çünkü onlardan nakledilenler birbirine ters düen ve yalan olduu ortada olan

rivayetlerdir. bn Teymiyye der ki: "Kuriân' Kerim, Hz. Yûsuf'un, masumluunu,

takvasn ve bu konudaki sabrn haber vermitir. Eer Hz. Yûsuf günah ileseydi, ya

günaha devam eden veya tövbe eden biri olurdu. Günaha srar etmesi mümkün deildir.

Eer günahna tövbe etmise. Yüce Allah, dier peygamberlerin tövbe ettiini ve

balanma dilediini zikrettii gibi, onun ne tövbe ettiini vc balanma dilediini

zikretmemitir. Bu da. Yüce Allah'n, Hz. Yûsuf'tan bahsederken: "Dorusu kim

kötülükten saknr ve sabrederse bilsin ki Allah iyi davrananlarn ecrini katiyen zayi

etmez" (Yûsuf Sur. 90) buyurduu üzere, onun yaptnn güzel eyler olduuna iaret

eder.
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ilikiye girmezsen— zaptolunamayan bir boann misaline benzer. Ama

ilikiye girersen, senin misalin ölmü olan ve burun deliklerine karncalarn

dolduu kendisini bir eyden koruyamayan bir boaya benzer."

Hz. Yûsuf, alvarn balayp darya çkmak için davrannca, Aziz'in

hanm yetiip gömleinin arka tarafndan yakalayp çekti ve gömlek Hz.

Yûsuf’un üzerinden çkt. Yûsuf gömlei brakp kapya doru kounca, Aziz

ve hanmnn amcas olunun kapnn önünde oturduunu gördüler. Aziz’in

hanm kocasn görünce, "'Senin ailene kötülük etmek isteyenin cezas,

zindana atlmaktan veya elem verici bir ikenceden baka ne olabilir!" Bu,

benden murad almak istedi, ben onu itip kendimden uzaklatrrken

gömleini yrttm" dedi. Hz. Yûsuf: “Hayr. 0 benden murad almak istedi. Ben

de kabul etmeyip ondan kaçarken bana yetiti ve gömleimden yakalayp

yrtt" dedi.

Kadnn amcas olu: “Meselenin çözümü gömlektedir. Baknz, eer

gömlek önden yrtlmsa, kadn doru söylemitir, bu ise yalanclardandr.

Eer gömlek arkadan yrtlmsa, kadtn yalan söylüyor, bu ise doru

söyleyenlerden demektir" dedi. Gömlek getirilip, Aziz onun arkadan yrtlm
olduunu görünce, "üphesiz, dedi; bu, sizin tuzanzdr. Sizin tuzanz
gerçekten büyüktür. Ey Yusuf! 5en bundan (olanlar söylemekten) vazgeç!

(Ey kadn!) Sen de günahnn affn dile!"
2
bir daha böyle bir ey yapma"

dedi.

“ehirdeki baz kadnlar dediler ki: “Aziz’in kars, delikanlsnn nefsinden

murat almak istiyormu; Yusuf'un sevdas onun gönlüne ilemi!"3 (kalbinin

zarn delip içeriye kadar girmi). Kadnlann böyle dediini duyan Aziz’in

hanm: "Onlar davet etti; koltuklar hazrlad; geldiklerinde her birine birer

bçak verdi/"’ Onlara yemeleri için turunç verdi ve Hz. Yûsuf’a: “Yanlarna

çk" dedi. Hz. Yûsuf kadnlarn yanna çkp, kadnlar da kendisini görünce,

onu gözlerinde büyüttük ve turuncu kestiklerini zannederek farknda

olmadan ellerini kesmeye baladlar ve: “Allah' tenzih ederiz ama, bu insan

1

Yûsuf Sur. 25
2
Yûsuf Sur. 28, 29

3 Yûsuf Sur. 30
3 Yûsuf Sur. 31
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deil ancak çok güzel bir melektir" dediler. Aziz'in hanm: “te sözünü edip
beni yerdiiniz budur. And olsun ki onun olmak istedim, fakat o iffetinden

dolay çekindi" alvarn çözdükten sonra anlamadm bir sebeple bundan
vazgeçti.

Hz. Yûsuf: "Rabbim! Hapis benim için, bunlarn istediklerini yapmaktan

daha iyidir
"1

ey Rabbim! Hapis benim için, davet ettikleri zinadan daha

sevimlidir" dedi. Aziz'in hanm kocasna: “Bu brani köle insanlar içinde beni

rezil etti. nsanlara özür beyan edip, benim kendisinden murad almak

istediimi söylüyor. Ben ise buna tahammül edemiyorum. Ya benim de çkp
onun gibi özür beyan etmeme izin verirsin, ya da beni hapsettiin gibi onu da

hapsedersin" dedi. “Sonra, kadnn ailesi delilleri Yusufun lehinde gördüü

halde, onu bir süre için hapsetmeyi uygun buldu ”3 âyeti buna iaret

etmektedir. Âyetteki Hz. Yûsuf'un lehinde gördüü ey, gömlein arkadan

yrtlmas ve kadnlann ellerini kesmeleridir.

"Hapse, onunla beraber, iki genç daha girdi.”4 Kral, açsnn kendisini

evde zehirleyeceini örenince, onu ve kendisine zehir verdiini zannettii

sakisini hapsetti.

Hz. Yûsuf hapse girince: "Ben rüya tabir ederim" dedi. Bu iki gençten biri

dierine: “Gel bu branî kölenin rüya tabirini deneyelim" deyip rüya

görmedikleri halde görmü gibi yalan söyleyerek rüya anlattlar. Hz. Yûsuf

uydurduklan rüyalann tabir etti. Saki: “Rüyamda araplk üzüm sktm
gördüm", aç ise: “Üzerinde, kularn yedii bir ekmek tadm gördüm"

deyince, Hz. Yûsuf: Rüyanzda "Rabbimin bana örettii bilgi ile, daha

yiyeceiniz yemek gelmeden size onu yorumlarm”5 deyip öyle devam etti:

”Ey mahpus arkadalarm! Biriniz efendinize arap sunacak"6 eski görevine

geri dönecek, "dieri aslacak ve kular bandan yiyecektir.”7 Bunun

üzerine ikisi de korkup: “Vallahi biz rüyamzda bir ey görmedik” deyince, Hz.

‘Yusuf Sur. 32
2
Yûsuf Sur. 33

3 Yûsuf Sur. 35
4
Yûsuf Sur. 36

5 Yûsuf Sur. 37
6
Yûsuf Sur. 41

7 Yûsuf Sur. 41
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Yûsuf; "Sorduunuz i ite böylece kesinlemitir"’ Bu dediim mutlaka

gerçekleecektir" karln verip, sakiye; "Efendinin yannda beni an
"2

dedi.

Sonra Yüce Allah krala korkunç bir rüya gösterdi. Kral rüyasnda, semiz yedi

inein zayf olan yedi inei yediini, yedi yeil baan, yedi kuru baa
yediini gördü ve sihirbaz, kâhin ve rüya tabircilerini çararak onlara rüyasn

anlatt. Onlar: "Bir takm kark rüyalar; biz böyle rüyalarn yorumunu

bilmeyiz" dediler. Hapisteki iki kiiden kurtulmu olan, nice zaman sonra

Yusufu hatrlad ve: "Ben size bunu yorumlayacam, hele beni gönderin"

dedi."3

bn Abbâs der ki: Hapisane, ehir dndayd. Saki Hz. Yûsuf'a gidip:

"Rüyada görülen yedi semiz inei yedi zayf inein yemesi; yedi yeil baak

ve bir o kadar kuru baak nedir? Bize yorumla, ben de insanlara ulatraym

da bilsinler
"4

deyince, Hz. Yûsuf: "Devaml yedi sene ekin ekip, biçtiiniz

ekinin yediinizden artann baanda brakn. Sonra bunun ardndan yedi

kurak yl gelir, bütün biriktirdiinizi yer, yalnz az bir miktar saklarsnz. Sonra

bunun ardndan da bir yl gelecek ki, o ylda insanlara (Allah tarafndan)

yardm olunacak ve o ylda (üzüm) skacaklar
” 5 karln verdi. Saki, krala

gidip Hz. Yûsuf'un söylediklerini bildirince: "Onu bana getirin, dedi. Yusuf'a

elçi gelince, "Efendine dön, kadnlar niçin ellerini kesmilerdi bir sor; dorusu

Rabbim onlann hilesini bilir" dedi .

6

Süddî'nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Eer Hz. Yûsuf, kraln,

durumunu bilmeden zindandan çksayd. Aziz, ona üpheyle bakmaya devam

eder ve. “te hanmmdan murad almak isteyen kii buydu” derdi.

Kral: "Bana o kadnlan getirin” deyince, kadnlan getirdiler ve öyle dedi:

"Yusuf'un nefsinden murat almak istediiniz zaman durumunuz neydi?

Kadnlar, Hââ! Allah için, biz ondan hiçbir kötülük görmedik” 7
Aziz'in hanm

bize, kendisinin Hz. Yûsuf'tan murad almak istediini, onunla eve girip

1

Yûsuf Sur. 41

2
Yûsuf Sur. 42

3 Yûsuf Sur. 44, 45
4
Yûsuf Sur, 46

5 Yûsuf Sur. 47, 48, 49
6
Yûsuf Sur. 50

7 Yûsuf Sur. 51
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alvarn çözdükten sonra tekrar çekip baladn ve bunun sebebini

bilmediini söyledi" dediler. Aziz'in hanm: "imdi gerçek ortaya çkt; onun
olmak isteyen bendim’” dedi. Hz. Yûsuf oraya getirilince: "Bu, azizin

yokluunda ona (ailesinde) hainlik etmediimi ve Allah'n hainlerin hilesini

baanya ulatrmayacan (herkesin) bilmesi içindir"* dedi. Aziz’in hanm:
"Ey Yûsuf! alvan çözdüün zaman da m?" diye sorunca, Hz. Yûsuf: "Ben

nefsimi temize çkarmam"

3

cevabn verdi.

Hz. Yûsuf a nisbet edilen günahtan uzak olduunu anlaynca: "Onu bana

getirin, yanma alaym*3 deyip, Msr'n ileriyle görevlendirdi. Hz. Yûsuf,

Msr'n alverii ve dier mali ilerinden sorumluydu. O zaman yeryüzünde

açlk ba gösterince, Hz. Yâkub'un yaad bölgeye de açlk isabet etmiti.

Hz. Yâkub, oullarn Msr'a gönderip, Hz. Yûsufun kardei Bünyamin'i

yannda brakt. Kardeleri, Hz. Yûsufun yanna girince, "Kendisini

tanmadklar halde o onlar tand."5 Onlar görünce alp yannda hububat

ölçülen ölçekle onlar eve soktu ve: "Bana durumunuzu bildirin. Ben sizin

halinizi garipsedim” dedi. Onlar: "Biz, am diyarmdanz” deyince, Hz. Yûsuf;

"Neden geldiniz?" diye sordu. Onlar: "Yiyecek almak için geldik” cevabn

verince, Hz. Yûsuf: "Yalan söylüyorsunuz. Siz casussunuz. Sizin saynz

kaçtr?" diye sordu. Onlar: "On kiiyiz" cevabn verince, Hz. Yûsuf: "Siz yirmi

bin kiisiniz. Sizin her biriniz bin kiinin emiridir. Bana kendinizden bahsedin"

dedi.

Onlar: "Biz, Sddîk bir adamn olu olan kardeleriz ve on iki kiiydik.

Babamz bir kardeimizi çok severdi. Bu kardeimiz bizimle kra çknca orada

öldü. Babamz, bu kardeimizi en çok severdi" dediler. Hz. Yûsuf: "Babanz,

ondan sonra kiminle huzur buluyor?" diye sorunca, "Onun küçüü olan

kardeiyle" cevabn verdiler. Hz. Yûsuf: "Babanz, büyükleri brakp küçük

olan kardeinizi sevdii halde, bana nasl sddik biri olduunu söylüyorsunuz?

Bu kardeinizi de görmem için bana getirin. "Eer onu bana getirmezseniz

bundan böyle benden bir ölçek bile alamazsnz ve bana artk yaklamayn

1

Yûsuf Sut. 51
2
Yûsuf Sur. 52

3 Yûsuf Sur. 53
3 Yûsuf Sur. 54
5 Yûsuf Sur. 56
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da
" 1

deyince, onlar: "Babasn ikna etmeye çalacaz ve her halde bunu

yaparz"
2 karln verdiler. Hz. Yûsuf: “Onu getirmemenizden korkuyorum.

Geri dönmeniz için birinizi rehin olarak brakn" deyince, em’ûn u rehin

olarak braktlar. Hz. Yûsuf, onlara buday ölçerken yanndaki görevlilere:

"Karlk olarak getirdiklerini de yüklerine koyun. Belki ailelerine varnca,

onu anlarlar da bir daha dönerler
" 3 dedi.

Hz. Yûsuf’un kardeleri babalarnn yanna dönünce, onunla konuup

öyle dediler: “Ey babamz! Msr kral bize çok ikramda bulundu. Eer onun

yerinde bizden biri olan Yâkub oullanndan bir kii olsayd bu kadar ikramda

bulunmazd. em’ûn'u yannda rehin alp bize: “Babanzn, ölen

kardeinizden sonra kendisiyle huzur bulduu kardeinizi getirin de göreyim.

Eer onu getirmezseniz, memleketime bir daha yaklamaynz" dedi. Hz.

Yâkub onlara öyle dedi: "Msr kralna vardnzda ona benden selam

söyleyin ve: «Babamz, bize yaptn iyilikten dolay sana dua edip rahmet

talebinde bulunuyor» deyin." "Yüklerini açnca karlk olarak götürdükleri

mallarnn kendilerine iade edilmi olduunu gördüler ve babalanna gidip:

"Ey babamz! Daha ne isteriz; ite mallarmz da bize iade edilmi, dediler .

4

Bunu gören Hz. Yâkub: "Hepiniz helak olmadkça onu bana geri

getireceinize dair Allah'a kar salam bir söz vermezseniz, sizinle

göndermeyeceim" dedi. Söz verdiklerinde: «Sözümüze Allah vekildir»

dedi ."5

Msr’a girdiklerinde kendileri için: “Bütün bunlar bir adamn çocuklan

m!" denilip nazar demesinden korkarak: "Oullarm! Tek bir kapdan

(yoldan) deil, ayr ayr kaplardan girin, dedi."6 Hz. Yûsuf'un yanma

girdiklerinde, Hz. Yûsuf kardeini tand ve onlan bir yerde konaklatp bol

yiyecek ve içecek gönderdi. Akam olunca da kendilerine yatak gönderip:

“Her iki karde bir yataa yatsn" dedi. Her iki kii bir yatakta yatp,

Bünyamin tek bana kalnca, Hz. Yûsuf: “Bu da benimle ayn yatakta yatar”

’ Yûsuf Sur. 60
2

Yûsuf Sur. 61

5 Yûsuf Sur 62

4
Yûsuf Sur. 65

5 Yûsuf Sur. 66
6
Yûsuf Sur. 67
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dedi ve Bünyamin Hz. Yûsuf ile ayn yatakta yatnca, Hz. Yûsuf sabaha kadar

onun kokusunu koklayp baana bast. Bunu gören Rûbîl: "Eer bundan

kurtulacak olursak, bu adam gibisini hiç görmedik" dedi.

‘'Yusuf onlarn yüklerini yükletirken, bir su kabn kardeinin yüküne

koydurdu."

1

Kardeinin de bundan haberi yoktu. Yola çkacaklar zaman bir

münadi öyle bard: "Ey kervanclar, siz hrszsnz!" bunun üzerine

takatleri kesildi ve: "onlara dönerek: Ne aryorsunuz? dediler. Kraln su

kabn aryoruz; onu getirene bir deve yükü (bahi) var dediler. (çlerinden

biri;) «Ben buna kefilim» dedi. «Allah'a andolsun ki, bizim yeryüzünde fesat

çkarmak için gelmediimizi siz de biliyorsunuz. Biz hrsz da deiliz»

dediler. (Yusufun adamlar) dediler ki: «Peki, siz yalancysanz bunun

cezas nedir?"» (Hz. Yusufun kardeleri) Onun cezas, kayp eya, kimin

yükünde bulunursa ite o (ahsa el koymak) onun cezasdr. Biz zalimleri

böyle cezalandrrz
3

Bu kiiyi alrsnz ve sizin olur" dediler. "Yusuf

kardeinin yükünden önce onlarnkini aramaya balad" 3 Sadece kardeinin

yükü kalnca da: "Bu çocuk çalm olamaz" dedi. Onlar: "Vallahi! Onun da

yüküne bakmadan olmaz, onun da yüküne bak ve müsterih ol, biz de böylece

yolumuza gidelim" dediler. Bunun üzerine elini Bünyamin'in yüküne atp su

kabn çkard. Yüce Allah, bu konuda: "te biz Yusufa böyle bir plan

kullanmasn vahyettik. Çünkü hükümdarn kanunlarna göre kardeini

alkoyamazd, meerki Allah dileye
"4 buyurmutur. Su kabm kardeinin

yükünden çkannca, Hz. Yûsuf'un kardelerinin takatleri kesildi ve bir ey
diyecek mecalleri kalmad. Kardelerine: “Ey Râhîl'in oullar! Sizden

çektiimiz nedir! Bu kab ne zaman aldn?” dediler. Bünyamin: "Râhîl'in

oullan hala sîzlerden dolay sknt çekmektedir. Kardeimi götürüp krda

öldürdünüz. Bu su kabn, yüklerinize paralannz geri iade eden koymutur"

karln verince, kardeleri: "Dirhemlerden bahsetme. (Duyacak olurlarsa)

onlar tekrar alrlar" deyip kendisini knayarak hakaret ettiler. Kendilerini Hz.

Yûsufun huzuruna çkardklannda, Hz. Yûsuf su kabn istedi ve ona vurup

kulana yaklatrd. Sonra: "Bu su kabm, bana sizin on iki karde

olduunuzu, bir kardeinizi de götürüp sattnz söylüyor" dedi.

1
Yûsuf Sur. 70

3

Yûsuf Sur. 71, 72, 73, 74, 75

3 Yûsuf Sur. 76
4 Yûsuf Sur. 76
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Bünyamin, bunu duyunca kalkp Hz. Yûsuf'a secde etti ve: “Ey kral! Bu su

kabna, o kardeimin diri mi yoksa ölü mü olduunu sor" dedi. Hz. Yûsuf,

kaba vurduktan sonra: “Evet, yayor. Daha sonra onu göreceksin" dedi.

Bünyamin: “Bana dilediini yap. Eer kardeim durumumu örenirse beni

kurtanr” deyince, Hz. Yûsuf, odasna girip alad, sonra abdest alp çkt.

Bünyamin: “Ey kral! Gördüüm kadaryla, su kabna vuruyorsun ve bu kap

sana doruyu söylüyor. Ona sahibinin kim olduunu sor" deyince, Hz. Yûsuf,

kaba vurdu ve: “Bu kabm kzm ve: «Benim kimde olduumu gördüün

halde, sahibimin kim olduunu nasl sorarsn!» diyor" cevabn verdi. Hz.

Yâkub'un oullan kzdklan zaman onlara kimse kar koyamazd. Rûbîl

kzarak kalkt ve: “Ey kral! Ya bize kardeimizi verirsin ya da öyle birbarrm
ki, Msr'da çocuunu düürmeyen hamile bir kadn kalmaz" dedi. Rubil'in

tüyleri diken diken olmu, elbisesinden dar çkmt. Hz. Yusuf yanndaki

oluna: “Git ve Rûbil'e dokun" dedi. Çocuk gidip Rûbît'e dokununca öfkesi

yatt ve: “Bu (bana dokunan) kimdir? Bu memlekette, babamz Yâkub’un

tohumundan bir tohum vardr" dedi. Hz. Yûsuf: “Yâkub kimdir?" diye

sorunca, Rûbîl kzarak: “Ey kral! Yâkub’u zikretme, o, Allah’n srda, Allah’n

kurbannn ve Allah’n dostunun oludur” cevabn verdi. Hz. Yûsuf öyle

dedi: “Eer doru söylüyorsan, babanza gittiiniz zaman ona benden selam

söyleyiniz ve: “Msr kral, olun Yûsuf’u görmeden Ölmemen için Allah’a dua

ediyor" deyiniz ki, yeryüzünde kendisinden baka sddikler de olduunu

bilsin.

Hz. Yûsuf'tan, Bünyamin'i almaktan ümitlerini kesince ve daha önce rehin

olarak ald em'ûn’u kendilerine verince, (meseleyi) gizli görümek üzere

aynlp (bir kenara) çekildiler. Yaça deil de, ilim olarak en büyükleri olan

Rûbîl: “Babanzn sizden Allah adna söz aldn, daha önce de Yusuf

hakknda ilediiniz kusuru bilmiyor musunuz? Babam bana izin verinceye

veya benim için Allah hükmedinceye kadar bu yerden asla

ayrlmayacam. O, hükmedenlerin en hayrlsdr"’ deyip Msr’da kald.

Dier dokuz kii Hz. Yâkub’a gelip olanlar anlatnca, Hz. Yâkub alayarak:

“Oullarm! Her gidiinizde bir kii eksiliyorsunuz. Bir defasnda gittiniz,

Yûsuf eksildi, bir defa daha gittiniz, em'ûn eksildi, üçüncü diinizde ise

Bünyamin ve Rûbîl eksildi. "Artk bana güzelce sabr gerekir; belki Allah

'

Yûsuf Sur. 80
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hepsini birden bana getirecektir, çünkü O bilendir, hakimdir" dedi. Onlara

srt çevirdi, «Vah, Yusuf'a ya2ik oldu!» dedi ve üzüntüden gözlerine ak

dütü. Artk acsn içinde saklyordu. (Oullar): «Allah'a yemin ederiz ki,

Yusufu anp durman seni bitkin düürecek veya helak olacaksn» dediler.

Yakup: «Ben üzüntü ve tasam yalnz Allah'a açarm. Allah katndan, sizin

bilmediklerinizi bilirim» dedi."’

Hz. Yûsuf hapisteyken Cibril, güzel yüzlü, güzel kokulu ve temiz elbiseli bir

adam suretinde gelip ona selam verdi. Hz. Yûsuf: "Ey, güzel yüzlü, Rabbi

katnda deerli ve güzel kokulu melek! Bana Yâkûb'un nasl olduunu söyle”

deyince, Cibril: "Senin için çok üzüldü” karln verdi. Hz. Yûsuf: "Onun

üzüntüsü ne kadar?" diye sorunca, Cibril: “lk çocuu ölen yetmi kadnn

üzüntüsü kadar” cevabn verdi. Hz. Yûsuf: "Buna karlk ne kadar sevab

oldu?” diye sorunca, Cibril: "Yetmi ehid sevab ald” cevabn verdi. Hz.

Yûsuf: "Benden sonra kiminle teselli buldu?” diye sorunca, Cibril: "Kardein

Bünyamin ile” cevabn verdi. Hz. Yûsuf: "Sence ben kendisiyle görüebilecek

miyim?” diye sorunca, Cibrîl: "Evet” cevabn verdi. Bunun üzerine Hz. Yûsuf,

babasnn kendisinden sonra karlat eylerden dolay alad ve: "Eer

yüce Allah onu bana gösterirse, karlatm zorluklar önemsemem” dedi.

Hz. Yûsufun kardeleri, Hz. Yâkub’a, kraln (Hz. Yûsuf'un) duasndan

bahsedince, bir eyler sezip: "Yeryüzünde peygamberden baka sddik

yoktur” diyerek: “Umanm ki, o Yûsuf'tur” dedi. Sonra: "Ey oullarm! Gidin,

(Msr'da) Yusufu ve kardeini arayn. Allah’n rahmetinden (Yûsuf'u geri

göndermesinden) ümidinizi kesmeyin"2
dedi. Hz. Yûsuf'un yanna

döndüklerinde: "Ey vezir! Biz ve çoluk çocuumuz darla uradk; pek

deersiz bir malla geldik; (Daha önce deersiz malla gelmemize ramen

deerli para vermi gibi ölçerek verdiin gibi) ölçei bize tam yap ve (deerli

ile deersiz arasnda olan mallardan) sadaka ver; Allah sadaka verenleri

üphesiz mükâfatlandrr" dediler.
3

1

Yusuf Sur. 83, 84, 85, 86
1

Yûsuf Sur. 87

3 Yûsuf Sur. 88



202 £ Yûsuf Sûresi&

O zaman Hz. Yûsuf kendilerine acyp: ‘‘Siz, Yusuf ve kardeine bilmeden

neler yaptnzn farknda msnz?"' dedi. Onlar: "Yoksa sen Yusuf musun?” 3

diye sorunca, Hz. Yûsuf: “Ben Yusuf'um, bu da kardeim. Allah bize iyilikte

bulundu” 3 karln verdi. Bunun üzerine ondan özür dileyip: “Allah'a yemin

ederiz ki, Allah seni bizden üstün tutmutur; dorusu biz suç ilemitik"4

dediler. Hz. Yûsuf: “Bugün sizi knamak yok (ilediiniz suçu

hatrlatmayacam), Allah sizi affetsin! O, merhametlilerin en

merhametlisidir”5 dedi.

Sonra onlara: “Babam benden sonra ne yapt?” diye sorunca, "Üzüntüden

gözleri kör oldu” cevabn verdiler. Hz. Yûsuf: "u benim gömleimi

götürün de onu babamn yüzüne koyun, (gözleri) görecek duruma gelir. Ve

bütün ailenizi bana getirin
"6

dedi. Yahûda: "Ben, kana bulanm gömlei

Yâkub’a götürüp: "Yûsuf'u kurt yedi" demitim. Bu gün de bu gömlei

götürüp Yûsuf’un sa olduunu söyleyerek, daha önce üzdüüm gibi imdi

de sevindireceim" dedi ve babasna müjdeyi veren kendisi oldu.

Kervan, memleketlerine dönmek için Msr’dan am’a gitmek üzere

ayrldnda Hz. Yâkub, Yûsufun kokusunu ald ve torunlanna: "Dorusu ben

Yusufun kokusunu duyuyorum; ne olur bana bunak demeyin" 7 dedi.

Torunlar: "Allah'a yemin ederiz ki sen, (Yûsuf hakknda) hâlâ eski

aknlndasn "8 karln verdiler. Müjdeci olan Yahûda gelip gömlei

babasnn yüzüne braknca Hz. Yâkub’un gözleri açld ve Yâkûb. oullanna:

"Ben size, Allah katndan sizin bilmediinizi biliyorum, dememi miydim?"9

dedi.

Sonra ailelerini ve çocuklarn alp Msr’a gittiler. Hz. Yûsuf, kralla konutu

ve beraber çkp ailesini karladlar. Hz. Yûsuf ailesiyle karlanca: "Allah’n

1

Yûsuf Sur. 89
3

Yûsuf Sur 90

3
Yûsuf Sur . 90

4
Yûsuf Sur. 91

5 Yûsuf Sur. 92
6
Yûsuf Sur. 93

7 Yûsuf Sur 94

8
Yûsuf Sur. 95

9 Yûsuf Sur. 96
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dileince, güven içinde Msr'da yerlein"
1

dedi. Hz. Yûsuf'un huzuruna

girdiklerinde ana-babasn barna bast, yani babasn ve teyzesini banna

bast ve onlan tahta çkard. Hz. Yâkub vefat edecei zaman, Hz. Yûsuf’a,

kendisini Hz. brâhim ve Hz. shâk’n yanna defnetmesini vasiyet etti. Hz.

Yâkub vefat edince, kendisine haaratn srmasna kar bir ilaç sürdü ve

am’a götürdü. Hz. Yûsuf: "Rabbim! Bana hükümranlk verdin, rüyalarn

yorumunu örettin. Ey göklerin ve yerin yaradan! Dünya ve âhirette

ilerimi yoluna koyan sensin; benim canm müslüman olarak al ve beni

iyilere kat
"2

diye dua etti.

bn Abbâs der ki: "Yüce Allah'tan ölümü isteyen ilk kii Hz. Yûsuf'tur."

Hadisi, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim bölümler halinde Yûsuf Sûresinde rivayet

etmilerdir .

3

bn Cerîr, Vekî’den, o Amr b. Muhammed el-Abkarî'den, o Esbât’tan,

Süddî'den ayn rivayette bulunmutur.

4

bn Ebî Hâtim, Abdullah b. Süleymân b. el-E’as'tan, o Hüseyin b. Ali'den,

o Âmir b. el-Furât’tan, o Esbât'tan, o da Süddî'den ayn rivâyette

bulunmutur.

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in Katâde'den bildirdiine göre âyette geçen

"Yusuf ve özkardet babamza bizden daha sevgilidir. Oysa biz bir

cemaatiz
"5 buyruundaki kardeten kast ayn anne ve babadan olan kardei

Bünyamin'dir. “k.^c” ise saylan on ile krk arasnda olan toplulua denir .

6

bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in bn Zeyd'den bildirdiine göre cemaat

demektir. "Babamz açk bir yanllk içindedir
" 7 buyruu ise: “Yâkub,

1
Yûsuf Sur. 99

3
Yûsuf Sur. 101

3 bn Cerir 13/14-18, 20, 29, 34, 46, 43, 47, 57, 64, 65, 70, 72, 78-81, 102, 103, 1 19, 129,

131, 133, 142, 144, 149, 150, 152, 153, 159, 178, 183, 187, 188, 192, 194, 199, 205, 206, 214,

216, 221, 223, 224, 228, 229, 241, 247, 258, 260, 263, 265, 277, 278, 280, 345, 350, 352, 353,

365, 369) ve bn Ebî Hâtim (7/2102-2205).

4 bn Cerir (13/18).

5 Yûsuf Sur. 8
6 bn Ebî Hâtim 87/2104, 2105).

7 Yûsuf Sur. 8
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Yusufu ve öz kardeini sevgisiyle bizlere tercih ederek apaçk bir hata içinde

bulunmaktadr" mânâsndadr .

1

ALihh jUp *yJlj IjItît Sf
^

d
- * J Jl

^-Lpü pS" ûl

"çlerinden biri: «Yusufu öldürmeyin, onu bir kuyunun
derinliklerine brakn. Böyle yaparsanz yolculardan onu

bulup alan olur» dedi." (Yf*f Sup. 1 O)

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve EbL'-eyh’in

bildirdiine göre Katâde, "Yusufu öldürmeyin, onu bir kuyunun

derinliklerine brakn" 2
diyen kiinin, Hz. Yûsufun teyzesi olu ve

kardelerinin en büyüü olan Rûbîi olduunu söylerdik" dedi .

3

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in Mücâhid’den bildirdiine göre

"Yusufu öldürmeyin, onu bir kuyunun derinliklerine brakn'4 diyen kii,

errîûn'dur.

5

ibn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh’in ibn Abbâs'tan bildirdiine göre

“Yusufu öldürmeyin, onu bir kuyunun derinliklerine brakn. Böyle

yaparsanz yolculardan onu bulup alan olur"
6
diyen kii, “Babanzn sizden

Allah adna söz aldn, daha önce de Yusuf hakknda ilediiniz kusuru

bilmiyor musunuz? Babam bana izin verinceye veya benim için Allah

hükmedinceye kadar bu yerden asla aynlmayacam"7 deyip Msr’da kalan

en büyükleridir. Kuyu ise am’dadr. Hz. Yûsufu, bedevilerden bazlan

kuyuda bulup çkarmtr .

8

' bn Cerîr (13/19)

' Yûsuf Sur. 10

3 Abdurrezzâk (1/317), bn Cerîr (13/20) ve bn Ebî Hâtim (7/2106).

4 Yûsuf Sur. 10

s bn Cerîr (13/21) ve bn Ebî Hâtim (7/2106).
6
Yûsuf Sur. 10

7 Yûsuf Sur. 80
B bn Cerîr (13/22, 23).
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bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bn Abbâs’tan bildirdiine göre

kelimesi, duvarlar ta ve benzen eylerle örülmü kuyu mânâsndadr.

1

bn Cerîr'in Dahhâk’tan bildirdiine göre “Çuü 1

"3 kelimesi, kuyu

mânâsndadr. 4

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in Katâde’den

bildirdiine göre bu kuyu Beytu’l-Makdis civanndadr.5

bn Ebî Hâtim, bn Zeyd'in öyle dediini bildirir: “Hz. Yûsuf'un atld
kuyu, Taberiyye tarafndadr ve Taberiyye ile arasnda birkaç mil vardr."

6

bn Cerîr ve jönu'l-Münziriin bildirdiine göre Haan, bu âyeti “ Jvû ikuB

55lJj|” eklinde okumutur. 7

I *} U]_J lliU Sf *lü La ÜUt L jJli

O i Ljj dJ«Juj Jp

"Dediler ki: Ey babamz! Sana ne oluyor da Yusuf hakknda
bize güvenmiyorsun! Oysa ki biz onun iyiliini istemekteyiz.

Yarn onu bizimle beraber (kra) gönder de bol bol yesin

(içsin), oynasn. Biz onu mutlaka koruruz." (Yû«ufsU r. 11,12}

bnu’l-Münzir ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Ebû Kasm, bu âyeti “ dJ U

J* lilby S”
8
eklinde okuyunca, Ubeyd b. Nadla: “Lahn yaptn (yanl

okudun)" dedi. Ebû'l-Kâsm: “Kavminin lisanyla (lehçe) okuyan lahn yapm
olmaz" karln verdi.

1

Yûsuf Sur. 10
2 bn Cerîr (13/22) ve bn Ebî Hâtim (7/2106).

5 Yûsuf Sur. 10

4 bn Cerir (13/22, 23).

s Abdurrezzâk (1/318), bn Cerîr (13/21, 22) ve bn Ebî Hâtim (7/2107).
6 bn Ebî Hâtim (7/2107).

7 bn Cerîr (13/23). Mücahid, Katade ve Ebû Recâ da ayn ekilde okumulardr.

bnu'l-Ha valiye' nin, e-evâz'ma (sh. 67) ve Bahru'l-Muhît'e (5/284) bakn.
8
Yûsuf Sur. 11
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bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs, “y iî l~. ii-jl

Ç-âiij”

1

buyruunu: “Koar, gezer ve eleniriz" eklinde açklamtr/

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in Harun'dan bildirdiine göre Ebû Amr, bu

âyeti "ÇJdjj gy’ (bol bol yiyelim içelim ve oynayalm) eklinde okuyunca,

“Onlar peygamber olduklan halde nasl jüy” derler?" diye sordum. Ebû

Amr: “O zaman peygamber deillerdi” cevabn verdi. 3

bn Cerîrîin Süddî'den bildirdiine göre bu âyet, “Ç-iLj eklinde yani

u{j” harfiyle okunur.4

bn Cerîrîin bildirdiine göre bn Zeyd bu âyeti ' çHy" eklinde, harfiyle

ve harfini esreli olarak okumu ve: “Koyunlann otlatr, bakp örenir ve

böylelikle buna alp erkeklie doru adm atar” mânâsn vermitir.5

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre

Mücâhid, bu âyeti eklinde, “j” harfiyle ve “t” harfini esreli olarak

okumu ve: “Birbirimizi korur kollar ve himaye ederiz" mânâsn vermitir.
6

Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Hakem b. Ömer er-Ruaynî der k : Hâlid el-

Kasrî beni, Katâde'ye, “ÇJÜSj ç%j” buyruunu sormam için gönderci. Katâde:

" Bu âyet, “ÇJbj jjy” eklindedir, “gy” kelimesi otlamak mânâsndadr ve

insanlar deil koyunlar otlarlar" dedi.

7

Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Mukâtil b. Hayyân, bu âyeti “ 3$ U Uü

Oiiii” eklinde okurdu.
6

bnu’l-Enbârî, el-Mesâhifte, el-A'rec'in, bu âyeti 3 eklinde "j"

ve harfiyle okuduunu bildirir.

1

Yûsuf Sur. 12

1 bn Cerîr (13/23).

3 bn Cerîr (13/25).

4 bn Cerîr (13/27).

5 bn Cerîr (13/28).

6 bn Cerîr (13/28) ve bn Ebî Hatim 87/2107)

7
Bahru'I-Muhîte (5/285) bakn.

8
Bu kraat, eldeki Kur'ân'n metnine muhalif olduu için âz bir krattr.
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Z>Jiü& ,£îj 4JJ1 üst; ot J^j *. ijiij ot Ji’fJ Jl <ti

“Dedi Ki: “Onu alp gitmeniz muhakkak ki beni tasaya

düürür. Siz kendisinden habersizken kurdun onu
yemesinden korkarm." (Yû*ufSur. 13 )

Ebu'-eyh, bn Merdûye ve es-Silefî, et-Tuyûriyyât'ta, bn Ömer'den

Resûlullah’n isaMirtu aleyhi vesatiem) öyle buyurduunu nakleder: “Sakn insanlara

telkinde bulunmayn ki onlar yalan söylemesinler. Çünkü Yakub'un oullan

bir kurdun insanlar yiyebileceini düünememilerdi. Babalar kendilerine

bunu telkin edince yalan söyleyip, Yusuf'u kurt yedi dediler."

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Miclez der ki: “Kiinin oluna erri

telkin etmemesi gerekir. Hz. Yâkûb’un çocuklan, kendisi, “Siz kendisinden

habersizken kurdan onu yemesinden korkarm" demeden önce, kurdun

insanlar yediini bilmiyorlard.’

M 4
\
VJb^ j û! uii

S/ fi*}

“Yusufu oturup bir kuyunun derinliklerine brakmay
kararlatrdlar. Biz ona, kardelerinin bu ilerini kendileri

farkna varmadan haber vereceksin, diye vahyettik."

(Yûsuf Sur. 15)

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre

Mücâhid, “Biz ona, kardelerinin bu ilerini kendileri farkna varmadan

haber vereceksin, diye vahyettik" buyruunu açklarken öyle dedi: “Hz.

Yûsuf kuyudayken: «Kardelerin, bunun vahiy olduunun farkna varmadan

kendilerine yaptklann haber vereceksin» diye vahyedildi."

1

Abdunrezzâk, bn Cerir, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in

bildirdiine göre Katâde, “Biz ona, kardelerinin bu ilerini kendileri farkna

varmadan haber vereceksin, diye vahyettik" buyruunu açklarken öyle

1 bn Ebî Hatim (7/2108).

2 bn Cerir (13/31, 32) ve bn Ebî Hatim 87/2109).
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dedi: “Hz. Yûsuf kuyudayken: «Kardelerin, bunun vahiy olduunun farkna

varmadan kendilerine yaptklann haber vereceksin» diye vahyedildi. Bu

vahiy, kendisine yaplanlann zor gelmemesini salad .”

1

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in bn Abbâs’tan bildirdiine göre “Biz ona,

kardelerinin bu ilerini kendileri farkna varmadan haber vereceksin, diye

vahyettik" buyruundan kastedilen, Hz. Yûsufun kardelerinin, Yüce Allah'n

Yûsuf'a vahiy gönderdiinin farkna varmamalardr .

1

bn Cehrin bn Zeyd'den bildirdiine göre “Biz ona, kardelerinin bu

ilerini kendileri farkna varmadan haber vereceksin, diye vahyettik"

buyruundan kastedilen, Hz. Yûsuf’un kardelerinin, Yûsufa gelen vahyin

farkna varmamalardr.

bn Cerîriin bn Cüreyc'den bildirdiine göre “Biz ona, kardelerinin bu

ilerini kendileri farkna varmadan haber vereceksin, diye vahyettik"

buyruu, “Bir zaman gelecek ki sen, kardelerine bu yaptklarn

anlatacaksn. Onlar, senin Yusuf olduunu bilmeyecekler. Seni

tanyamayacaklar” mânâsndadr.
3

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Hz.

Yûsufun kardeleri yanna girince, o kendilerini tand, ama kendileri Hz.

Yûsuf'u tanmadlar. Su kab getirilince onu eline alp, kaba vurdu. Su

kabndan ses çknca: "Bu kâse, sizin, babanzdan olan Yûsuf adnda bir

kardeiniz olduunu ve babanzn onu kendisine sizden yakn tuttuunu,

sizin onu alp kuyunun derinliklerine attnz, babanza gelip: “Onu kurt

yedi” dediinizi ve delil olarak ta üzerine baka bir kan bulam gömleini

getirdiinizi söylüyor” dedi. Bunun üzerine Hz. Yûsufun kardeleri

birbirlerine: "Bu kâse sizin durumunuzu kendisine bildiriyor” dediler. bn

Abbâs der ki: "Bizce, “Biz ona, kardelerinin bu ilerini kendileri farkna

varmadan haber vereceksin, diye vahyettik" buyruu bu konuda nazil

olmutur.”4

1

Abdurrezzâk (1/318), bn Cerir (13/31, 32) ve bn Ebî Hatim 87/2109).
5 bn Ebî Hatim (7/2109, 2110).

3 bn Cerir /13/33).

4 bn Cerir (13/33) ve bn Ebî Hatim (7/2162).
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bn Merdûye'nin bn Ömer'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiBiiahij aleyhi

veseiirm öyle buyurdu: “Yûsuf kuyuya atld zaman Cibril gelip: “Ey çocuk!

Seni bu kuyuya kim att?" diye sordu. Hz. Yûsuf: “Kardelerim att” cevabn
verince, Cibril: “Neden?” diye sordu. Hz. Yûsuf: “Babamn bana olan sevgisini

kskandklar için” cevabn verince, Cibril: "Buradan çkmak ister misin?” diye

sordu. Hz. Yûsuf: “Bu, Yâkub’un ilahna kalm bir eydir” karln verince,

Cibril öyle dedi: "öyle dua et: "Allahm! Açk ve gizli isimlerinle senden

istiyorum. Ey gökleri ve yeri ei ve benzeri olmayan bir mükemmellikte

yaratan! Ey Celâl ve ikram sahibi! Senden, beni balaman ve merhamet

etmeni, bulunduum durumdan bana bir kurtulu ve çk yolu göstermeni,

umduum ve ummadm yerlerden beni rzklandrman diliyorum.” Hz.

Yûsuf bu duay yapnca, Yüce Allah kendisine çk ve kurtulu yolunu

gösterdi, ummad yerden kendisine Msr’n idaresini verdi.” Resûlullah

(saiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Bu sözleri devaml söyleyiniz. Çünkü bu sözler, seçilmi ve

hayrl iki kiinin devaml söyledii sözlerdir” buyurdu.

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin Ebû Bekr b. Ayyâ'tan bildirdiine göre

Hz. Yûsuf kuyuda üç gün kalmtr .

1

«JJ'ji \&')j Ufii UJ liUÎ b jJli * o *Lp jjktf jjU-j
* *

3r jij â tfjij cJ uj cJJi iiîrti Upiü i*

“Akamleyin alayarak babalanna geldiler. Ey babamz!
dediler, biz yarmak üzere uzaklatk; Yusufu eyamzn

yannda brakmtk. (Ne yazk ki) onu kurt yemi] Fakat biz

don söyleyenler olsak da sen bize inanmazsn."
(Yûsuf Sur. 16, 17)

bnu’l-Münziriin bildirdiine göre a’bî der ki: Bir kadn, (Kad) urayh’e bir

konuda muhakeme olmak için gelip alamaya balaynca: "Ey Ebû

Umeyye'nin! Kadnn aladn görmüyor musun?” dediler. a'bî: “Hz.

Yûsuf’un kardeleri de akamleyin alayarak babalanna gelmilerdi”

karln verdi.

1

ibn Ebî Hâtûn (7/2107).
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Ebu'-eyh’in Dahhâk'tan bildirdiine göre "d

"Bize inanmazsn" mânâsndadr.

. 1' i -t — ” 1

0 ' "

buyruu:

bnu’l-Münzir'in bn Cüreyc'den bildirdiine göre IÎS lü cul Uj

Oçsiüj" buyruu Araplann konuma ekline uygun olarak inmitir. Bu âyet:

"Sen doru olsan bile doruya inanma” sözüne benzer.

yijai \yi\ ^ iJy* Jj
jli lM

öjjuaû U &\j

"Üzerine baka bir kan bulam olarak Yusufun gömleini

de getirmilerdi. Babalan: «Sizi nefsiniz bir i yapmaya
sürükledi; artk bana güzelce sabr gerekir. Anlattklannza

ancak Allah tan yardm istenir» dedi." (Yû»uf sur. s)

Abdurrezzâk, bn Cerlr ve bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs’tan bildirdiine

göre, Hz. Yûsuf'un gömleine olak kan bulatrmalard .
2

bn Cerlr'in Mücâhid’den bildirdiine göre o kan, Hz. Yûsufun kan deil,

bir olan kanyd .

3

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Katâde, âyet hakknda

öyle demitir: Bir ceylan alp kestiler ve kann gömlee buladlar. Hz. Yâkub

gömlei evirip çevirerek: "Gömlekte ne di, ne de trnak izi göremiyorum. Bu

vahi hayvan merhametliymi demeye balad ve çocukianmn yalan

söylediini anlad."4

Firyâbî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in

bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Hz. Yûsuf'un gömleini Hz. Yâkub'a

getirdikleri zaman onun yrtlmam olduunu gördü ve: "Yalan söylediniz.

Eer dediiniz gibi onu kurt yemi olsayd, gömlei de yrtard" dedi .

5

1

Yûsuf Sur. 17
2
Abdurrezzâk (1/318), bn Cerîr (13/36) ve bn Ebî Hatim (7/2111).

3 bn Cerir (13/35, 36).

4 bn Ebî Hâtim (7/2111).

5 bn Cerir (13/36) ve ibn Ebî Hâtim (7/2111).
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bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî)

der ki: "Hz. Yûsuf'un gömleini Hz. Yâkub'a getirildii zaman, gömlei evirip

çevirdi ve kan izini gördü, ama ne bir yrtk, ne de bir deliin olmadn
farketti. Bunun üzerine: "Ey oullanm! Vallahi, kurdun, olumu yiyip

gömleini brakacan bilmiyordum!" dedi.’

ibn Cerîr, a’bî'nin öyle dediini bildirir: Bir olak kesip gömlei kanna

buladlar. Hz. Yâkub, gömlein salam olduunu görünce, oullarnn yalan

söylediini anlayp: "Bu kurt ne kadar da yumuakm! Gömlee acm ama

oluma acmam” dedi .

3

bn Cerîr’in Katâde’den bildirdiine göre gömlei Hz. Yâkub'a getirdikleri

zaman: "Gömlekte, ne yrtc bir hayvann izini, ne darbe, ne de yrtk izi

göremiyorum" dedi.
3

Ebû Abdullah Muhammed b. brahim el-Cürcânî, el-Emâl?de, Rabîa'nn

öyle dediini bildirir: "Hz. Yâkub’a gidilip: "Yusuf'u kurt yedi” denildii

zaman, Hz. Yâkûb kurdu çarp: "Gözümün nuru ve gönlümün meyvesini

yedin!" dedi. Kurt: "Ben böyle bir ey yapmadm" karln verince, Hz.

Yâkub: "Nereden geldin ve nereye gidiyorsun?" diye sordu. Kurt: "Msr

topraklanndan geldim, Cürcân yurduna gitmek istiyorum" karln verince,

Hz. Yâkub: "Orada ne yapacaksn?" diye sordu. Kurt: “Senden önceki

peygamberlerin: «Allah, bir dostunu veya yaknn ziyaret edene her admnda
bir milyon sevap yazar, bir milyon günahn da balar, onu bir milyon derece

yükseltir» dediklerini duydum" cevabn verince, Hz. Yâkub oullanm çanp:

"Bu hadisi yaznz" dedi. Kurt, onlara hadisi okumay reddedince, Hz. Yâkub:

"Neden onlara hadisi söylemiyorsun?" diye sordu. Kurt: "Bunlar asidir"

cevabn verdi.

Ebu’-eyh'in Mübârek'ten bildirdiine göre bn Sîrin’e, rüyasnda misvak

kullandn gören kiinin her misvak çkannda üzerinde kan görmesinin

yorumu sorulunca: "Allah’tan kork ve yalan söyleme" deyip: "Üzerine baka

bir kan bulam olarak Yusufun gömleini de getirmilerdi" âyetini okudu.

1 bn Cerîr (13/37).

2 bn Cerîr (13/37, 38).

3 bn Cerîr (13/37).
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bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre " j*

Çil buyruu: "Nefsiniz size emretti” mânâsndadr .

1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde, bu âyeti "Nefsiniz

size bu ii süsledi; artk bana güzelce sabr gerekir. Anlattnz yalanlara

ancak Allah'tan yardm istenir” eklinde açklamtr .

2

bn Ebi'd-Dünyâ, Kitabu's-Sabr’da, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim'in Hibbân b. Ebî Cebele'den bildirdiine göre Resûlullah'a (utuiahu aleyh*

vesdlem): "Artk bana güzelce sabr gerekir" buyruu sorulunca: "O beraberinde

hiçbir ikâyetin bulunmad bir sabrdr. Üzüntüsünü herkese yayan

sabredemez" buyurdu .
3

Abdurrezzâk, Firyâbî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-

eyh’in Mücâhid’den bildirdiine göre "Artk bana güzelce sabr gerekir"

buyruundan kastedilen, içinde ümitsizlik ve endie olmayan sabrdr .

4

bn Ebî Hâtim, Hasan( Basrî’nin) öyle dediini bildirir: "Güzel sabr, içinde

Allah'tan bakasna ikâyetin olmad sabrdr.”5

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Sevrî’nin, baz arkadalanndan

bildirdiine göre öyle denirdi: "Üç ey sabrdandr: Sana ac veren eyden ve

musibetinden bahsetmemen, kendini de temize çkarmamandr.”6

ç'yi ili b jl ijJS Jit (tiijlj ijLfi Sjlp ö.U-j

Üjb+Â Üj \s> iülj <pL

“bîr kervan geldi, sucularn gönderdiler; sucu kovasn
kuyuya sald, «Müjde! te bir olan» dedi. Yusuf'u alp onu

ticari bir mal olarak sakladlar. Oysa Allah yaptklarn

1

bn Ebî Hâtim (7/2111),
2 bn Cerîr (13/39, 42) ve bn Ebî Hâtim (7/2111, 2112, 2184).

3 bn Ebi'd-Dünyâ (110), bn Cerîr (13/40, 41) ve bn Ebî Hâtim ('72112). bn Kesir,

TV/sîrMe (4/303), hadisin mürsel olduunu söylemitir.
4 Abdurrezzâk (1/138), bn Cerîr (13/40, 41) ve bn Ebî Hatim (7/2112).

5 bn Ebî Hâtim (7/2112).

6
Abdurrezzâk (1/319) ve bn Cerîr (13/41).
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bilir." (Yû.uf sur. 19)

bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Dahhâk, bu âyet

hakknda der ki: Bir kervan gelip kuyunun yannda konaklad ve suculann

kuyuya gönderdiler. Sucu, kuyudan su çekerken Hz. Yûsuf'u çkard ve

arkadalarna bir çocuk bulduunu müjdeledi. Onun durumunu ve Rabbinin

katndaki deerini bilmediklerinden dolay, haram olmasna ramen kendisini

birkaç dirheme sattlar.
1

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Katâde, iâ. Ç JS »îfc buyruunu açklarken öyle

dedi: "Sucularn gönderdiklerinde, sucu kovay kuyuya sarktp çekince,

kovada çocuk çkt. Bunun üzerine birbirlerini müjdelediler. Bu kuyu Beytu’l-

Makdis'in kuyusudur ve yeri bellidir.
2

bn Ebî Hâtim'in Ebû Ravk'tan bildirdiine göre U" kelimesi,

"Müjdeler olsun" mânâsndadr. 3

bnu'l-Münzir, Ebû Ubeyd vastasyla, Kisâî'den, Hamza'dan, onun da,

A'me ve Ebû Bekrîden bildirdiine göre Âsim, bu âyeti, 6” eklinde

okumutur.

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh, Süddî’nîn bu âyeti

açklarken öyle dediini bildirin "Sucunun arkadann ismi Bürâ'yd.

Kiinin: "Ey Zeyd" dedii gibi o da: "Ey Bürâ" demitir.4

Ebu'-eyh'in a'bî'den bildirdiine göre sucu, ad Bürâ olan bir adama

seslenmiti.

bn Cerîrîin bildirdiine göre bn Abbâs, "UuL buyruunu

açklarken öyle dedi: "Hz. Yûsuf'un kardeleri, kendisini bulanlardan

kardeleri olduunu gizlediler. Hz. Yûsuf ta kardelerinin kendisini

1 bn Cerîr (13/60) ve bn Ebî Hatim (7/2117).

2
Abdurrezzâk (1/320), bn Cerîr (13/43, 44) ve bn Ebî Hâtim (7/2113).

3 bn Ebî Hâtûn (7/2113).

4 bn Cerîr (13/44, 45) ve bn Ebî Hâtûn (7/2113).
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öldürmesinden korkarak, kardeleri olduunu gizledi ve satlmay tercih etti.

Kardeleri de kendisini düük fiyata sattlar."
1

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in Katade'den bildirdiine göre

“icüu 15” buyruu, "Onu sattklarn (bakalanndan) gizlediler"

mânâsndadr. 2

bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in Mücâhid'den bildirdiine göre “IclL e>j^V'

buyruu, "Onu beraberlerinde bulunan tüccar arkadalanndan sakladlar"

mânâsndadr.3

bn Ebî eybe, bn Cerir, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtm ve Ebu'-eyh'in

bildirdiine göre Mücâhid, îiüu I5" buyruunu açklarken öyle dedi: Sucu

ve yanndakiler, arkadalarna "Bu bizimle birlikte bir ticaret mal olarak

gönderildi” dediler. Onlara bu ekilde söylemelerine sebep ise kendileri ne

ortak olmalan korkusu idi. Hz. Yûsuf’un kardeleri, sucu ve arkadalarnn

peinden giderek: "Onu iyi balayn da kaçmasn" dediler. Msr'a

gittiklerinde Hz. Yûsuf: "Kim beni satn alr da müjdelenir?" deyince, o zaman

Müslüman olan kral kendisini satn ald.
4

"Onu düük bir fiyata, sayl bir kaç dirheme sattlar.

Bunlarn ona rabetleri yoktu." (Yû*uf Sur. 20)

bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid, "Sucu, kovasn

kuyuya sarktp Hz. Yûsuf’u çkarnca, kardeleri kendisini sattlar” demitir. 5

bn Cerîr, bnu’l-Mün2ir ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs,

buyruunu açklarken: "Onu alp satmak haram olduu

1

bn Cerîr (13/49, 52).
3

Abdurrezzâk (1/320) ve bn Cerir (13/413).

3 bn Cerîr (13/45).

4 bn Cerîr (13/46, 47) ve bn Ebî Hatim (7/2114, 2117).

5 bn Cerîr (13/51)).
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halde, satndan elde edilen parann da yenilemeyecei bilindii halde kendi

aralannda sattlar" demitir.

1

bn Cerîrln Katâde'den bildirdiine göre âyette Hz. Yûsufu satn

alanlardan kastedilenler (kuyunun yanndan geçen) kervanclardr .

2

bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Dahhâk, âyeti açklarken: “Onu

haram bir bedel karlnda sattlar. Hz. Yûsuf’u satmak ta, satn almak ta

haramd” demitir.

3

bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in Katâde'den bildirdiine göre âyette geçen

"oJû” kelimesi zulüm mânâsndadr. Hz. Yûsufu satmalar ve bedelini

almalar kendileri için haramd. Hz. Yûsuf yirmi dirheme satlmt .

4

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Hz. Ali, buluntu çocuun hür olduuna

hükmetmi ve: "Onu düük bir fiyata, sayl bir kaç dirheme sattlar.

Bunlarn ona rabetleri yoktu* âyetini okumutur.

bn CerîHin bildirdiine göre brâhim(- Nehaî), bedeviye bir ey satmay ve

satn almay kerih görmü ve: "Onu düük bir fiyata, sayl bir kaç dirheme

sattlar. Bunlarn ona rabetleri yokUTâyetini okumutur.

5

bn Cerîrîin Mücâhid’den bildirdiine göre kelimesi az

mânâsndadr.

ibn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in a'bî’den bildirdiine göre

mânâsndadr .

6

‘‘oJv" kelimesi az

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, Taberânî ve Hâkim, bn Mes’ûd’un

öyle dediini bildirin "Hz. Yûsuf yirmi dirheme satn alnmtr. Hz. Yûsuf

ailesini Msr’a çard zaman saylan üç yüz doksan kiiydi. Bu üç yüz

1 bn Cerîr (13/52. 54).

1 bn Cerîr (13/52).

3 bn Cerîr (13/54).

4 bn Cerîr (13/55. 57).

5 ibn Cerîr (13/51).
6 bn Cerîr (13/55).
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doksan kiinin erkekleri peygamber, kadnlan ise sddkayd. Vallahi! Hz. Mûsa

ile (Msr'dan) çktklar zaman saylar alt yüz yetmi bin kiiydi."

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre

bn Abbâs, "Onu düük bir fiyata, sayl bir kaç dirheme sattlar" âyetini

açklarken: "Onu yirmi dirheme sattlar" demitir.

1

bn Cerîr ve Ebu’-eyh, Nevf e-âmî el-Bikâlî'den ayn rivâyette

bulunmutur .

2

bn Ebî eybe, ibn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in

bildirdiine göre Mücâhid, "...Onu düük bir fiyata, sayl bir kaç dirheme

sattlar" âyetini açlarken: "Hz. Yûsuf’un kardelerinden kendisini yirmi iki

dirheme satn aldlar. Hz. Yûsufun kardeleri on bir kiiydi" demitir.

3

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Atiyye, "Onu

düük bir fiyata, sayl bir kaç dirheme sattlar" âyetini açklarken: "Onu

yirmi dirheme sattlar. Hz. Yûsuf’un kardeleri on bir kiiydi ve her biri iki

dirhem ald" demitir.
4

Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Nuaym b. Ebî Hind, "Onu düük bir fiyata,

sayl bir kaç dirheme sattlar" âyetini açklarken: "Onu otuz dirheme

sattlar” dedi.

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in ikrime’den bildirdiine göre

" kelimesi az mânâsndadr. Hz. Yusuf'u da krk dirheme sattlar .

5

•

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, ibn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Dahhâk’n,

“Bunlarn ona rabetleri yoktu” buyruunu açklarken: "Kardeleri, onun

peygamber olduunu ve Allah katndaki deerini bilmedikleri için, Hz. Yûsufa

rabetleri yoktu” dediini bildirir.

6

1 bn Cerir (13/57) ve bn Ebî Hâtim (7/2116).
2 bn Cerîr (13/57).

3 bn Cerîr (13/58) ve bn Ebî Hâtim (7/2116).

4 bn Cerir (13/57, 58) ve bn Ebî Hâtim (7/2116).

5 bn Cerir (13/55, 59) ve bn Ebî Hâtim (7/2116).

6 bn Cerir (13/60, 61) ve bn Ebî Hâtim (7/2117).
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JUJ jî ÜÂt ûî iljii ^jS > ^ SIjül jJJl jlij

âlj 4-jU-S/I Jijb ^ Ua-Ij ^Sl JhiÜj ijJj

v ^lül jîtf 3j •>'> vte

"Msr'da onu satn alan kimse karsna: «Ona güzel bak,

belki bize faydas olur yahut ta onu evlat ediniriz» dedi. Biz

4te böylece Yusufu o yere yerletirdik; ona, rüyalarn nasl

yorumlanacan örettik. Allah, iinde hakimdir, fakat

insanlarn çou bunu bilmezler/' (Yû.ufSur. 21)

îbn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hz. Yûsuf'u satn alan kiinin

ad Kutfîr'dir .

1

Ebu’-eyh’in uayb el-Cebâî'den bildirdiine göre Aziz'in hanmnn ad

Züleyha'dr.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Muhammed b. shâk: "Hz.

Yûsuf'u satn alan kii, Atafîr b. Rûhayb'dr ve hanmnn ismi de Râîl binti

Re'âîl'dir" demitir.

2

bn ishâk, bn Cerîr ve Ebu’-eyh, bn Abbâs’n öyle dediini bildirir: "Hz.

Yûsufu Aziz’e satan kiinin ismi Mâlik b. Za’r'dr ve Medyenlidir.. Hz. Yûsuf'u

sataca zaman: "Sen kimsin?" diye sorunca, Hz. Yûsuf kim olduunu ve

nereli olduunu söyledi. Mâlik, Hz. Yûsuf’un kim olduunu bildi ve: "Eer

daha önce söyleseydin seni satmazdm. Benim için dua et" dedi. Hz. Yûsuf

dua edip: "Allah ailene bereket versin" dedi. Mâlik'in hanm on iki defa

hamile kald ve her seferinde olan dourdu .”3

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre "oi^i ^-/”

buyruu, "Buna kymet ver" mânâsndadr.

’ bn Cerîr (13/61) ve bn F.bî Hatim (7/2117).

2 bn Cerîr (13/61, 62) ve ibn Ebî Hatim (7/2117).

3 bn Cerîr (13/62) sadece ilk ksmn.
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bn Cerîr ve Ebu’-eyh, Katâde'den ayn rivayette bulunmutur.

1

Saîd b. Mansûr, bn Sa'd, bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî

Hatim, Taberânî, Ebu'-eyh ve Hâkim'in bildirdiine göre bn Mes'ûd der ki:

"nsanlar arasnda en ileri, feraset sahibi üç kii vardr. Bunlardan birincisi Hz.

Yûsuf'taki özelliklerini farkedecek ferasete sahib olan ve: "Ona güzel bak,

belki bize faydas olur yahut ta onu evlat ediniriz" diyen Aziz, dieri

babasna Hz. Musa hakknda: "Babacm! Onu ücretli olarak tut; ücretle

tuttuklarnn en iyisi bu güçlü ve güvenilir adamdr"2
diyen kadn ve Hz.

Ömer'i kendisinden sonra halife aday gösterdiinde Ebu Bekir'dir.”3

Abdurrezzâk ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katâde der ki: "Bize

bildirildiine göre aziz, kraln ilerinden birini görüyordu.” Kelbî der ki:

"Kraln açsndan, sakisinden, seyisinden ve hapishane sorumlusundan Aziz

sorumluydu.”

4

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in

Mücâhid’den bildirdiine göre jjü ^ buyruundan kast,

rüya yorumlamay öretmektir.3

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in Saîd b. Cübeyrîden bildirdiine göre " ÇJlî î&ij

ûjil JZ” buyruu “Allah dilediini yapar” mânâsndadr.6

ibn Ebî Hâtim’in Mücâhid’den bildirdiine göre "e^î ÇtiL SI1I3” buyruu

arapçadr.7

Ebu’-eyh'in Mücâhid'den bildirdiine göre Ji ÇJU. iij” buyruu,

"Allah, Yûsuf’u diledii konuma getirmeye muktedirdir” mânâsndadr.

1 bn Cerîr (13/63).

1

Kasas Sur. 26

3 Saîd b. Mansûr, Tefsîr (1113), bn Sa'd (3/273), bn Ebî eybe (U/574), bn Cerîr

(13/64), bn Ebî Hâtim (7/2118), Taberânî (8829, 8830) ve Hâkim (2/345 "sahîh).

4 Abdurrczzâk (1/322) Sadece Katâde'nin sözünü.
5 bn Ebî eybe (11/82), bn Cerîr (13/65) ve bn Ebî Hâüm (7/2118).

6 bn Cerîr (13/65, 66) ve bn Ebî Hâtim (7/2118).

7 bn Ebî Hâtim (7/2118).
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ivdi iltisrj Upj U&- ilii ilil UJj

"Erginlik çama erince ona hikmet ve bilgi verdik. yi
davrananlar böyle mükafatlandrrz/' (Yû*uf Sur. 22)

Saîd b. Mansûr, ibn Cerîr, bn Ebî Hatim, bnu'l-Enbârî, el-Azdâd'da,

Taberânî, M. el-Evsat’ta ve bn Merdûye’nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre

"ilil" kelimesi, otuz üç yana girmek demektir .

1

bn Ebî Hâtim'in Hasan( Basrî)'den bildirdiine göre “olîl" kelimesi, krk

yana girmek demektir/

bn Ebî Hâtim’in krime’den bildirdiine göre "olil” kelimesi, yirmi be

yana girmek demektir .

3

bn Ebî Hâtim'in Süddî'den bildirdiine göre “oâit" kelimesi, otuz yana

girmek demektir/

bn Certr'in Dahhâk’tan bildirdiine göre "alîl” kelimesi, yirmi yana

girmek demektir.

5

bn Ebî Hâtim'in Saîd b. Cübeyr'den bildirdiine göre "olil" kelimesi, on

sekiz yana girmek demektir/

bn Ebî Hâtim'in Rabîa’dan bildirdiine göre “alî*'’ kelimesi, ergenlik

çana girmek demektir .

7

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre a'bî der ki:

“ilil” kelimesi, ergenlik çana girip, sevaplarnn ve günahlarnn

yazlmasna balanmas demektir.'

1 bn Cerîr (13/67), bn Ebî Hatim (7/2118), bnu'l-Enbârî (sh. 224) ve Taberânî (6829)
2 bn Ebî Hatim (7/2118).

3 bn Ebî Hâtûn (7/2119).

3 bn Ebî Hatim (7/2119).

5 bn Cerîr (13/68).

6 bn Ebî Hatim (7/2119).

7 bn Ebî Hatim (7/2119).
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bn Cerîr ve bn Ebî Hatim, Mücâhid’in öyle dediini bildirir: “Eeddu’l-

Hulum” peygamberlikten önce kendisine anlay kabiliyeti, ilim ve akln

verilmesidir .

1

bn Cerir'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre âyette geçen "iyi

davrananlar" buyruundan kast, doru yola girenlerdir .

3

jli di dû cilij çilij *-2 j fcjljj

î^jkj yi; V iîj ^ijt ^ ^ âi îuj

"Evinde bulunduu kadn, onun nefsinden murat almak
istedi, kaplan iyice kapatt ve «Haydi gel!» dedi. O da

«(Hââ), Allah'a snrm! Zira kocanz benim
velinimetimdir, bana güzel davrand. Gerçeku ki, zalimler

iflah olmaz!» dedi.” (YûoufSur. 23)

ibn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in Katâde'den bildirdiine göre "Evinde

bulunduu kadn, onun nefsinden murat almak istedi..." buyruunda

bahsedilen kadn Aziz’in hanmdr/

ibn Ebî Hâtim’in bn Zeyd’den bildirdiine göre Aziz'in hanm, Hz. Yûsuf,

ergenlik çana gelince kendisinden murat almak istedi .

5

Abdurrezzâk, Buhârî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, ibn Ebî Hatim, Taberânî,

Ebu'-eyh ve bn Merdûye'nin Ebû Vâil’den bildirdiine göre bn Mes'ûd, bu

âyeti, “dJ CdÂ” eklinde “t" ve “o” harfini üstün olarak okuyunca, kendisine:

"Bazlar bu âyeti "dJ cdi" eklinde okuyorlar" dedik. bn Mes'ûd: "Beni

brakn. Ben bana okutulduu gibi okuyorum" karln verdi .

6

’ bn Cerîr (9/664, 21/139) ve bn Ebî Hatim 5/1419 (8088).
3 bn Cerîr (13/68) ve bn Ebî Hatim (7/2119).

3 bn Cerîr (13/69).

4 bn Ebî Hâlim (7/2120).

5 bn Ebî Hatim (7/2120).

6
Abdurrezzâk (1/320), Buhârî (4692), bn Cerîr (13/77, 78), bn Ebî Hatim (7/2121),

Taberânî (8680, 8681) ve Fethu'l-BârTde (8/364) geçtii üzere bn Merdûye .
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bn Cerîr ve Hâkim'in bildirdiine göre bn Mes'ûd, bu âyeti, "dJ «idi"

eklinde okumutur.’

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Resûlullah {uiiaiih aleyhi vEseiiem)

bana bu âyeti "d c4i” eklinde okuttu. Bunun da mânâs: "Haydi gel"

demektir.”

Ebû Ubeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim’in deiik kanallarla

bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti, bn Mes’ûd’un okuduu gibi "dJ »14i”

eklinde okur ve: "Aziz’in hanm: "Haydi gel” diyerek Hz. Yûsuf’u nefsine

davet etti" derdi.
2

bn Ebîeybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bn Abbâs’tan bildirdiine

göre "di kelimesi, "Haydi gel” mânâsndadr ve Kptîcedir. 3

bn Cerîr ve Ebu'-eyh’in krime’den bildirdiine göre "dJ oli” kelimesi

Havrânicedir.4

bn Cerîrîin Süddî’den bildirdiine göre "di c.li” kelimesi Kptîcedir.5

ibn Cerîrîin Hasan( Basrî)’den bildirdiine göre "di cJi” kelimesi

Süryanice bir kelime olup kadn bununla yanna gelmesi için kendisini

çarmaktadr.6

bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in Saîd b. Cübeyr'den bildirdiine göre "d 44i”

kelimesi, "Haydi gel” mânâsndadr. 7

1 bn Cerîr (13/78) ve Hâkim (2/346 "sahih"). Ebû Amr, Âsim, Hamza, Kisâî, Halef ve

Yâkub da ayn ekilde okumulardr. bn Kesir. "di cdi" eklinde okumu, Nâfi, Ebû

Cafer ve bn Zekvân ise "dd* d" eklinde okumulardr. Hiâm hakknda ise ihtilaf

vardr. Onun "dü* di" eklinde okuduu gibi "uil eklinde de okuduu rivayet

edilmitir. en-Ncr'c (2/220, 221) bakn.
2 bn Cerîr (13/71, 73) ve bn Ebî Hatim (7/2121).

3 bn Ebî eybe (10/472, 473) Hadis bn Ebî eybe'de: "Kelime Nabatî diliyledir"

eklindedir. bn Ebî Hatim (7/2121).

4 bn Cerîr (13/71. 72).

5 bn Cerîr (13/72).

6 bn Cerîr (1 3/72).

7 bn Cerîr (13/70), Fcthu’l-BârTde (8/364) geçtii üzere F.bu’-eyh
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bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh, Mücâhid'in, “dJ eli” kelimesini açklarken

öyle dediini bildirir: “Kadn kendini Hz. Yûsuf’un önüne atp yatt ve onu

kendisiyle beraber olmak için çard.”

1

bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in Mücâhid’den bildirdiine göre

“dJ c^i” kelimesi, Kadnn, Hz. Yûsuf'u nefsine çard Arapça bir

kelimedir.
1

Ebû Ubeyd, bnu’I-Münzir ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Yahya b.

Vessâb, bu âyeti, “dJ ci*” eklinde: “5enin için hazrlandm” mânâsnda

okumutur.

Ebû Ubeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hatim bildirir: bn Abbâs bu âyeti “dJ ci-*”

eklinde: “Senin için hazrlandm” mânâsnda okumutur.3

Tastî'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Nâfi b. el-Ezrak ona: “Bana yüce

Allah'n, âyette geçen “dJ oli''

4

sözünün mânâsn söyle” deyince, bn

Abbâs: “Senin için hazrlandm. Kalk ve ihtiyacn gider” demektir” cevabim

verdi. Nâfi: “Peki, Araplar öylesi bir ifadenin ne anlama geldiini biliyorlarn
ki?” diye sorunca da, bn Abbâs öyle demitir: “Tabi kîi Yoksa Uhayhe el-

Ensârî'nin:

"Beni çaran yaraly onunla korurum.

Delikanllara haydi kalkn denilince” dediini bilmez mSn?”s

bn Cerîr ve tanu'l-Münziriin bildirdiine göre Ebû Vâil, bu âyeti "d d-Li”

eklinde: “Senin için hazrlandm” mânâsnda okurdu.
6

bn Cerîr, krime ve Ebû Abdirrahman'dan ayn rivâyette bulunmutur. 7

1 bn Ebî Hatim (7/2121).
2 bn Cerîr (13/73) ve bn Ebî Hatim (7/2121).

3 bn Cerîr (13/74, 75) ve bn Ebî Hatim (7/2121).

4 Yûsuf Sur. 23

5 el-ikân ' da (2/87) geçtii üzere Tast.
6 bn Cerîr (13/75).

7 bn Cerîr (13/75).
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bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Zir b. Hubey, bu âyeti
"

âî" eklinde: "Haydi gel" mânâsnda okurdu. Ebû Ubeyd der ki: "Kisâî, bu

ibareyi Hicaz’a gelen Necd’lilerin kullandn ve mânâsnn da: "Haydi gel"

olduunu söyledi .

1

Ebû Ubeyd ve bnu'l-Münzir, Abdullah b. Âmir el-Yahsabî’nin, bu âyeti

UM eklinde, "a” harfini esre, "o" harfini ise üstün olarak okuduunu

bildirir.

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in

bildirdiine göre Mücâhid, "J] £" buyruundan kadnn kocasnn

kastedildiini söyledi .

2

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Ebû Bekr b. Ayya, "J£ buyruundan

kadnn kocasnn kastedildiini söyledi.

.jli I Üfc J CÜÎ5T Çj J\j jî NjJ 1+; <1

^LU -

y. û[ »lLüij

“And olsun ki kadn Yusufa kar istekli idi; Rabbin'den bir

iaret görmeseydi Yusuf da onu isteyecekti. te ondan
kötülüü ve fenal böylece engelledik. Dorusu o bizim

çok samimi kullarmzdandr." (Yûnuf Sur. 24)

Abdurrezzâk, Firyâbî, Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî

Hâtim, Ebu'-eyh ve Hâkim’in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Kadn, Hz.

Yûsuf'a istek duyunca süslendi sonra yatana uzand. Hz. Yûsuf ta kadn

istedi ve o da bacaklar arasnda oturup elbiselerini çkarmaya balad. Bunun

üzerine semadan: "Ey Yâkub’un olu! Tüylen yolunup tüysüz kalan ku gibi

olma" diye bir ses geldi, ama Hz. Yûsuf bu sesten ibret almad. Sonunda

Rabbinden iareti ald. Yani Cibril’i, Hz. Yâkub sûretinde parmaklarn srm,
onu tehdit eder halde görünce korktu ve ehveti parmak uçlarndan çkt. Hz.

Yûsuf kapya koup onun kapal olduunu görünce ayayla vurup kapy açt.

1 bn Cerîr (13/72, 74).

J bn Cerîr (13/79) ve bn Ebî Hâtim (7/2122).
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Kadn da peinden koup yetierek gömleini tutup çekerek yrtt. Bu srada

kadnn kocasna rastladlar.

1

bn Cerîr, Ebu'-eyh ve Ebû Nuaym, el-Hilye’de bildiriyor: bn Abbâs’a,

Hz. Yûsufun kadna olan isteinin hangi boyuta ulat sorulunca öyle

cevap verdi: "Uçkurunu çözdü ve onun önüne sünnetçinin oturuu gibi

oturdu. O zaman kendisine: "Ey Yusuf! Tüylü olup ta zina edince tüysüz kalan

ku gibi olma” diye seslenildi .

1

Ebû Nuaym, el-Hilye'de, Ali b. Ebî Tâlib'in, jU.} aj öü ÜUS” buyruunu

açklarken öyle dediini bildirir: Hem kadn, hem Hz. Yûsuf birbirlerini

arzuladlar ve Hz. Yûsuf uçkurunu çözecekken, kadn evin bir köesinde inci

ve yakutlarla süslü bir taç giydirilmi bir puta kalkp beyaz bir örtüyle üzerini

kapatt. Hz. Yusuf ona: "Ne yapyorsun?" diye sorunca, kadn: "Bu ilahmn

beni bu ekilde görmesinden utannm" cevabn verdi. Hz. Yûsuf: "Sen,

yemeyen ve içmeyen bir puttan utanrsn da, ben her canlnn yaptn gören

ilahmdan utanmam m!” dedikten sonra: "Bir daha hiçbir zaman beni elde

edemeyeceksin" dedi. Rabbinden ald iaretten kast budur."3

Abdurrezzâk, bn Cerir, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in

bildirdiine göre Mücâhid, "i** jUj” buyruunu açklarken öyle dedi: "Hz.

Yûsuf, alvann çözdü ve kocann, hanmnn önünde oturuu gibi oturdu. O

zaman Hz. Yâkub kendisine görünüp eliyle gösüne vurdu ve Hz. Yûsufun

ehveti parmak uçtanndan çkt ."4

bn Cerir, bn Ebî Hâtim, Ebu’-eyh ve Hâkim’in bildirdiine göre bn

Abbâs, "dîj s^> d y'd” buyruunu açklarken öyle dedi: “Hz. Yakub 1 un

Hz. Yusuf'a görünmü, eliyle onun gösüne vurmu ve Hz. Yusuf'un ehveti

parmak uçlanndan çkmtr.”5

1

Abdurrezzâk (1/321), Saîd b. Mansûr, Tefsîr (1116), bn Cerir (13/87-89), bn Hbî

Hatim (7/3123, 3126, 3127) ve Hâkim (2/346 'Sahih'').

2 bn Cerîr (13/73, 75, 78) ve Ebû Nuaym (1/323, 324).

3 Ebû Nuaym (3/181).

4 Abdurrezzâk (1/321), bn Cerîr (13/83-85, 93) ve bn Ebî Hâtim (7/2123).

5 bn Cerîr (13/90, 91), bn Ebî Hâtim (7/3123) ve Hâkim (2/346 "sahih").
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bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs, "dîj jl

buyruunu açklarken öyle dedi: "Evin ortasnda babas Yâkub'un, büyük

parman srm bir ekilde suretini gördü ve srtn dönüp kaçarak: «Senin

hakkna yemin olsun ki bir daha böyle bir ey yapmayacam»» dedi."’

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh, krime ve Saîd b. Cübeyrîin, “ jf#
buyruunu açklarken öyle dediini bildirir "Hz. Yusuf kemerini

çözüp hain kimsenin oturduu gibi kadnn önünde oturunca, babasnn

parmaklann srm bir ekildeki suretini gördü. Babas onu gösünden itince

Hz. Yusuf'un ehveti parmak uçlanndan çkt. Hz. Yâkûb'un bütün

çocuklannn on iki çocuu olmutur. Bu ehveti sebebiyle Hz. Yûsuf'un

sadece on bir çocuu olmutur."2

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid, jliy jt yy”

buyruunu açklarken öyle dedi: "Hz. Yûsuf'a Hz. Yâkûb'un sureti görünüp

gösüne vurunca Hz. Yusuf’un ehveti parmak uçlanndan çkt. Hz.

Yâkub'un, Hz. Yûsuf dndaki bütün çocuklarnn on iki olu olmu, Hz.

Yûsuf'un ise sadece iki olu olmutur."3

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Haan, " jî VjJ

buyruunu açklarken öyle dedi: Hz.Yûsuf, Hz. Yâkub'un

parmaklann srm: "Ey Yûsuf! Ey Yûsuf!” dediini gördü .

4

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh bildiriyor: Katâde bu âyet hakknda

öyle dedi: "Hz. Yûsuf, Rabbinin âyetlerinden birini gördü ve gördüü âyet

günah ilemesine engel oldu. Bize bildirildiine göre Hz. Yûsuf'a, Hz. Yâkub

parman snm ve: "Ey Yûsuf! Sen sefihlerin yaptn m yapmak

istiyorsun? Oysa sen Allah katnda peygamberlerden yazlmsn” derken

gösterilmitir. Hz. Yûsuf'un, Rabbinden ald iaret budur. Allah bu iaretle

onun mafsallannda olan bütün ehvetini alp çkard.”5

1 bn Ebî Hâtim (7/2124).
2 bn Cerîr (13/85, 92) ve bn Ebî Hâtim (7/2125).

3 bn Cerîr (13/92-94) ve bn Ebî Hâtim (7/2125).

4 bn Cerîr (13/991, 92) ve bn Ebî Hâtim (7/2124).

5 bn Cerîr (13/89, 90, 95) ve bn Ebî Hatim (7/2124)
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bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Muhammed b. Ka'b'n, " ^ ^ i#

Z' ö&jj” buyruunu alklarken öyle dediini bildirir: Hz. Yûsuf'a, Hz. Yâkub

parman srm ve: "Ey Yûsuf b. Yâkub b. shâk b. brâhim Halilu'r-Rahmân!

smin peygamberler arasnda yazld halde sefihlerin yaptn m yapmak

istiyorsun!” derken gösterilmitir.

1

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin Mücâhid’den bildirdiine göre

Hz. Yûsuf, Hz. Yâkub’un suretini duvarda gördü .

2

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre

Haan der ki: "Söylendiine göre evin tavan açld ve Hz. Yûsuf, Hz.

Yâkub’un parmaklann srdn gördü ."3

Abdullah b. Ahmed, Zühd'im zevâidinde, Hasan(- Basrî)’n, "And olsun ki

kadn Yusufa kar istekli idi; Rabbin'den bir iaret görmeseydi Yusuf da

onu isteyecekti..." buyruunu açklarken öyle dedini bildirir: "Hz. Yûsuf

onu isteyince: "Ey Yûsuf! Ban kaldr” denildi. Hz. Yûsuf ban kaldnnca,

evin tavannda bir sûretin: "Ey Yûsuf! Sen peygamberler arasnda

yazlmsn" dediini gördü. Böylece Yüce Allah kendisini bu günah

ilemekten korudu.”

Ebû Ubeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin bildirdiine göre Ebû Sâlih der ki:

"Hz. Yûsuf evin tavannda Hz. Yâkub'un suretinin: "Ey Yûsuf! Ey Yûsuf!”

dediini gördü .
4

bn Cerîr, Zührfnin vastasyla Humeyd b. Abdirrahman'dan bildirdiine

göre Hz. Yûsufun gördüü burhandan kast, Hz. Yâkub’dur .

5

bn Cerîr, Kâsm b. Bezze'nin öyle dediini bildirin "Hz. Yûsufa: "Ey

Yâkub'un olu! Zina edip tüysüz kalan ku gibi olma" diye seslenildi, ama Hz.

Yûsuf bu sese kulak asmad. Tavana bakt zaman Hz. Yâkûb’un parman

’ bn Cerîr (13/95) ve bn Ebî Hâtim (7/2124).

2
Abdurrezzâk (1/321) ve bn Cerîr (13/93).

3 bn Cerîr (13/91).

4 bn Cerîr (13/96).

s bn Cerîr (13/92).
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srm bir ekilde yüzünü gördü ve babasndan utanarak korku içinde

kalkt."'

bn Cerîr, Ali b. Buzeyme'den bildirir: "Hz. Yâkub’un her olunun on ikier

çocuu douyordu. Bu ehveti sebebiyle Hz. Yûsuf'un sadece on bir çocuu

olmutur." 2

bn Cerîr'in imr b. Atiyye’den bildirdiine göre Hz. Yûsuf, Hz. Yâkub'un,

parman srarak: “Ey Yûsuf!" diyen sûretine baknca, kadna yaklamaktan

vazgeçip kalkt."3

bn Cerîr'in bildirdiine göre Dahhâk der ki: "Söylendiine göre Hz.

Yûsuf'a Hz. Yâkub'un sureti gösterilince ondan utand."4

bn Ebî Hâtim'in Evzâî'den bildirdiine göre bn Abbâs, "Rabbin'den bir

iaret görmeseydi Yusuf da onu isteyecekti...” buyruunu açklarken öyle

derdi: "Allah’n Kitab’ndan yapt eyi yasaklayan bir âyet gördü. Bu âyet

kendisine bir duvarda gösterildi."5

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b el-

Kurazî der ki: Hz. Yûsuf'un gördüü burhan, Allah'n Kitab'nda olan u üç

ayettir: "Oysa yaptklarnz bilen deerli yazclar sizi gözetlemektedirler.

Deerli, dürüst kâtipler. Onlar, siz her ne yaparsanz bilirler.”
6

,
"Ne i

yaparsan yap ve sizler ona dair Kur'ân’dan ne okursanz okuyun; ne

yaparsanz yapn; yaptklarnza daldnz anda, mutlaka Biz sizi görürüz.

Yerde ve gökte hiçbir zerre Rabbinden gizli deildir. Bundan daha küçüü
veya daha büyüü üphesiz apaçk bir Kitab’dadr. yi bilin ki, Allah’n

dostlarna korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir" 7 ve "Herkesin yaptn
gözeten Allah, bunu yapamayan putlarla bir olur mu? Onlar Allah'a ortak

kotular. De ki: "Onlara bir ad bulun bakalm; yeryüzünde bilmedii bir

eyi mi Allah'a haber veriyorsunuz? Yoksa kuru sözlere mi aldanyorsunuz?

1 bn Cerîr (13/94).

2 bn Cerîr (13/94).

3 bn Cerîr (13/96).

4
ibn Cerîr (13/97).

5 bn Hbî Hâlim (7/2124).

6
nfitâr Sur. 10, 11, 12

7 Yûnus Sur. 61, 62
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Fakat inkar edenlere, kurduklar düzenler güzel gösterildi ve doru yoldan

alkonuldular. Zaten Allah'n saptrdna yol gösteren bulunmaz."1

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre

Muhammed b. Ka'b der ki: “Hz. Yûsuf, evdeki duvann bir tarafnda, "Sakn

zinaya yaklamayn; dorusu bu çirkindir, kötü bir yoldur"
1 yazl olduunu

gördü."3

bnu’l-Münzir ve Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Vehb b. Münebbih der ki:

“Hz. Yûsuf ve Aziz’in hanm ba baa kalnca, aralarnda üzerinde branice

“Herkesin yaptn gözeten Allah, bunu yapamayan putlarla bir olur

mu ..."4 âyetinin yazl olduu bir el göründü. El ortadan kaybolunca eski

hallerine geri döndüler. O zaman el bir daha çkt. Bu sefer üzerinde branice

olarak "Oysa yaptklarnz bilen deerli yazclar sizi gözetlemektedirler.

Deerli, dürüst kâtipler. Onlar, siz her ne yaparsanz bilirler
"5 âyeti yazlyd.

El bir daha kayboldu ve onlar da eski hallerine geri döndüler. Bu sefer el

üçüncü defa çkt. Bu sefer de üzerinde "Sakn zinaya yaklamayn; dorusu

bu çirkindir, kötü bir yoldur
"6 yazlyd. El ortadan kaybolunca eski hallerine

geri döndüler. O zaman el dördüncü defa ortaya çkt. Bu sefer üzerinde

branice olarak "Allah'a döndürüleceiniz, sonra da herkese hak ettiinin

eksiksiz verilecei ve kimsenin hakszla uratlmayaca bir günden

saknn "7
âyeti yazlyd. Bunun üzerine Hz. Yûsuf koarak oradan uzaklat.

bn Cerîriin bn Abbâs'tan bildirdiine göre âyette geçen burhandan kesit,

melein suretini görmesidir .

8

Ebu’-eyh ve Ebû Nuaym el-Hilye'de, Cafer b. Muhammed'in eyle

dediini bildirir: Hz. Yûsuf, Aziz’in hanmyla eve girince evde bir put vard.

Kadn: “Olduun yerde dur da putlarn en büyüünü örteyim. Çünkü ondan

’ Ra'd Sur. 33. bn Cerîr (13/98) ve bn Ebî Hâtûn (7/2125, 2126).

1

srâ Sur. 32

3 bn Cerîr (13/98).

4
Ra'd Sur. 33.

5 nfitârSur. 10, 11, 12
6
srâ Sur. 32

7
Bakara Sur. 281

8 bn Cerîr (13/99).
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utanrm” deyince, Hz. Yûsuf: "Bu kadn puttan utanyor. Ben Allah’tan

utanmaya daha müstahakm” deyip ondan yüz çevirerek uzaklat.'

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Abdurrahman b. Yezîd b.

Câbir, "te ondan kötülüü ve fenal böylece engelledik" buyruunu

açklarken: “ Âyette kastedilen, zina ve kötü ahlaktr” demitir.

2

Ebu’-eyh, Dahhâk'n, "Dorusu o bizim çok samimi kullarmzdandr"

buyruunu açklarken: "O, Allah ile beraber baka eye ibadet etmeyen

kiilerdendir” dediini bildirir.

U cJU VUI JÜ U-kj. ÇÜJ öâiJ OUI ÛdilJ

0 4*^ j' VI U>t ^JLLit iljî .!>

"kisi de kapya doru kotular. Kadn onun gömleini
arkadan yrtt. Kapnn yannda onun kocasna rastladlar.

Kadn dedi ki: Senin ailene kötülük etmek isteyenin cezas,

zindana atlmaktan veya elem verici bir ikenceden baka
ne olabiliri" (Yûsuf Sur. 25)

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, ibn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in

Katâde’den bildirdiine göre hem Hz. Yûsuf, hem de kadn kapya doru

kotular. 1

bn Ebî Hâtim’in Yahya b. Zekeriyyâ b. Ebî Zâide’den bildirdiine göre,

Abdullah bu âyeti "lijl t eklinde okumutur.4

bn Cerîr, Zeyd b. Sâbit’in: "Âyette geçen efendiden kast, kadnn

kocasdr” dediini bildirir.
5

1

Ebü Nuaym (3/198).

2 bn Ebî Hâtim (7/2126).

3 Abdurrezzâk (1/322), bn Cerir (13/101, 102) vc bn Ebî Hâtim (7/2126).

4 bn Ebî Hâtim (7/2127).

5 bn Cerîr (13/102).
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bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in Mücihid'den bildirdiine göre

âyette geçen efendiden kast, kadnn kocasdr. “
vü buyruu ise,

“kapnn yannda” mânâsndadr.’

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Nevf e-âmî
der ki: “H2. Yusuf, kadnn, kendisinden murad almak istediini söylemek

istememiti, ama kadn: "Senin ailene kötülük etmek isteyenin cezas,

zindana atlmaktan veya elem verici bir ikenceden baka ne olabilir!"

deyince, bu sefer kendisi de: "Asl kendisi benim nefsimden murat almak

istedi
"2 dedi .

3

Ebu'-eyh, bn Abbâs’n, âyette geçen, “Elem verici ikenceden” kastn

balanmak olduunu söylediini bildirir.

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Hz. Yûsuf üç yerde

yanld. Birincisi, kadna meyledince; buna sebeb zindana atld. kincisi rüya

yorumunu isteyen kiiye: "Beni efendinin yannda an
"4 demesi üzerine

hapiste bir kaç yl daha kald. Dieri ise kardelerine: "Siz gerçekten hrszlk

yaptnz"5dedirtmesi, onlar da buna karlk: "Eer o çalm bulunuyorsa,

onun daha evvel bir kardei de çalmt"6
diye cevap vermilerdi.

^ja ji aJoj ^ JU jlif oj IlÂÎ iyi -I*Li Cj*

<>f J+J

"Yusuf: «Asl kendisi benim nefsimden murat almak istedi»

dedi. Kadnn akrabasndan biri öyle ahitlik etti: Eer
gömlei önden yrtlmsa, kadn doru söylemitir, bu ise

yalanclardandr." (Yûsuf Sur. 20)

1 bn Cerîr (13/102) ve bn Ebî Hâtim (7/2127).
1

Yûsuf Sur. 26

3 bn Cerîr (13/104) ve bn Ebî Halim (7/2127).

4
Yûsuf Sur 42

s Yûsuf Sur. 70
6
Yûsuf Sur. 77
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bn Cerîrîin Mücâhid’den bildirdiine göre âyette geçen "*Â

buyruundan kast, kadnn ailesinden bir kiinin hakem olmasdr.'

bn Cerîr, ibn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in ibn Abbâs’tan bildirdiine göre

beikteki bir bebek ahitlik yapmtr.

2

bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in Dahhâk'tan bildirdiine göre, ahitlik yapan kii,

evde olup yüce Allah'n dile getirdii bir bebekti.
3

Ahmed, bn Cerîr ve Beyhakî, DelâiVde, bn Abbâs'tan, Resûlullah'n (saiiaiiahu

aieyti yesgfiem): "u dört kii küçükken konumutur: Firavun'un kznn
tarakçsnn olu, Hz. Yûsufun ahidi, Cüreyc'in arkada ve sa b. Meryem"

buyurduunu nakleder .

4

bn CerVir bildirdiine göre Ebû Hureyre: "Hz. sa, Hz. Yûsufa ahitlik

eden ve Cüreyc’in arkada beikteyken konumulardr" demitir .

5

bn Ebt eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ebu’-eyh, Saîd b. Cübeyr'in:

"ahitlik yapan kii, beiinde olan bir bebekti" dediini bildirir.

6

Abdurrezzâk, Firyâbî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu’-eyh

ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "ahitlik yapan bu kii sakall

birisiydi” demitir.

7

Firyâbî, bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre ahitlik

yapan bu kii, kraln yakn ve özel adamlarndan birisiydi .

8

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Haan: "ahitlik yapan kii,

akll ve ilim sahibi bir adamd” demitir.
1

1 bn Cerîr (13/110).
2 bn Cerîr (13/107) ve bn Ebî Hâtûn (7/2128).

3 bn Cerîr (13/106).

4 Ahmed 5/30, 32 (2821, 2822), bn Cerîr (13/105) ve Beyhakî (2/389). Müsned'in

muhakikleri hadisin senedinin hasen olduunu söylemitir.
5 bn Cerîr (13/105).
6 bn Cerîr (13/106).

7 Abdurrezzâk (1/322), bn Cerîr (13/107, 109) ve bn Ebî Hâtim (7/2128).
8 bn Cerîr (13/107).
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bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in Zeyd b. Eslem’den bildirdiine göre ahitlik

yapan bu kii, kadnn amcas olu olan hikmet sahibi biriydi.

3

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Katâde der ki:

“Bize bildirildiine göre ahitlik yapan bu kii, kadnn amcas olu olan

hikmet sahibi biriydi ve: "Gömlek bunlar arasndaki hükmü verir. Eer
gömlei önden yrtlmsa, kadn doru söylemitir, bu ise

yalanclardandr. Eer gömlei arkadan yrtlmsa, kadn yalan söylemitir.

Bu ise doru söyleyenlerdendir"3 demiti .

4

bn Cerîr ve Ebu'-eyh, krime’den ayn rivayette bulunmutur.
5

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Mücâhid der ki:

“Onlara ahitlik eden kii ne insan, ne de cindir. O, Allah’n yaratklanndan

biridir. Bir lafzda ise: "Hz. Yûsufun gömlei arkadan yrtlmt ve ahitlikten

kast odur" demitir.

6

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, ibn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre

a’bî der ki: "Hz. Yûsufun gömleinde üç mucize vard. Gömlein arkadan

yrtlmas, gömlein babasnn yüzüne sürülünce gözlerinin açlmas ve

gömlee bulatrdklar sahte kanla geldiklerinde Hz. Yâkub’un, eer onu

kurt yemi olsayd gömlei de yrtmas gerektiini bilmesi."
7

viLjJJ
(j5

IJLa yt-

"Ey Yusufi Sen bundan (olanlar söylemekten) vazgeç! (Ey

kadn!) Sen de günahnn affn dile! Çünkü sen

günahkârlardan oldun." (Yûsuf Sur. 29)

1 bn Cerîr (13/110) ve bn Ebî Hatim (7/2129).

3 bn Ebî Hatim (7/2129).

3 Yûsuf Sur. 26, 27
4 bn Cerîr (13/109, 112) ve bn Ebî Hatim (7/2129).

5 bn Cerîr (13/108).

6 bn Cerîr (13/110, 111) ve bn Ebî Hâtûn (7/2128, 2129).

7 bn Cerîr (13/38) ve bn Ebî Hâtim (7/2111, 2129).



Âyet: 30 • Hz. Yusuf 233

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in Katâde’den bildirdiine göre âyetin

mânâs: “Ey Yûsuf! Bu olanlardan bahsetmekten vazgeç. Ey kadn! Sen de

günahnn affn dile” eklindedir.'

bn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Zeyd, “IÂ ^ Jul^”

buyruunun mânâsnn: “Bundan bahsetme” olduunu söylemitir.

2

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in Hasan( Basrî)’den bildirdiine göre Aziz

yumuak biri olduundan dolay da, bu suçu ilemeye kalkan hanmna:

"Sen de günahnn affn dile! Çünkü sen günahkârlardan oldun" deyip

yumuak davranmtr .

3

cj \ii- jj <Jû -jc ua ijiji >.>! il> ojJi j Jij
* ' < * *

"ehirdeki baz kadnlar dediler ki: Aziz'in kars,

delikanlsnn nefsinden murat almak istiyormu; Yusufun
sevdas onun kalbine ilemi! Biz onu gerçekten açk bir

sapklk içinde görüyoruz." (Yûsuf sur . 30}

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre âyette geçen

"& \&kL AS” buyruu "Yusuf’a olan sevdas kendisine galip geldi”

mânâsndadr.
4

ibn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre âyette

geçen l AS” buyruu "Yûsuf'a olan sevgisi kendisini öldürdü”

demektir. “JJlJl” öldüren sevgi mânâsndadr. "JÜJi” ise bundan daha

aa derecede olan sevgidir. “Jilii” kalbin perdesidir.
5

1 bn Ebî Hatim (7/2130, 2131).
2 bn Cerîr (13/113) ve bn Ebî Hâtim (7/2130).

3 bn Ebî Hâtim 87/2130).

4 bn Cerîr (13/116).

5 bn Ebî Hâtim (7/2131).
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Tastî'nin bn Abbâs 'tan bildirdiine göre Nâfi b. el-Ezrak ona: "Bana yüce

Allah’n, âyette geçen "lii- ji"

1

sözünün mânâsn söyle" deyince, bn

Abbâs: "Sevda kalbin zan demektir. Kadnn kalbi, Hz. Yûsufun sevgisiyle

dolmutu” cevabn verdi. Nâfi: "Peki, Araplar öylesi bir ifadenin ne anlama

geldiini biliyorlar m ki?" diye sorunca da, bn Abbâs öyle demitir: "Tabi ki!

Yoksa Nâbia Benî Zebyân'n:

"Kalbe öyle bir sevgi girmi ki

Kalpteki 2ar gibi olan bu sevgiyi kaburgalar gizliyor
"
dediini bilmez

msn.'
,.J

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bn Abbâs'tan bildirdiine göre "£ ^aü ûi”

buyruu "Yûsuf'a gönlünü kaptrd" demektir.
3

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh’in

bildirdiine göre Hasan(- Basri), bu âyeti, "ili- 1 ii" eklinde okur ve öyle

derdi: "Yusuf’a olan sevgisi kalbine iledi" mânâsndadr. Medinelilen "Onun

sevgisi içine iledi" derler.
4

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh’in bildirdiine göre

a'bî, "& ji” buyruunu açklarken öyle dedi: "jjiiii" kelimesi seven,

"o^ÜAl" kelimesi ise deli mânâsndadr.
5

bn Ebî eybe, bnu’l-Münzir ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre brâhim en-

Nehaî, bu âyeti "ili- ol” eklinde okur ve öyle derdi: "JüÜji" kalbin

sevmesi mânâsndadr. "JJÜJI" ise hayvann korkutulup ürkütülmesidir."

bn Cerîr’in bildirdiine göre Ebû Recâ, bu âyeti, "&• Ûj” eklinde ‘'t”

harfiyle okumutur .

6

1

Yûsuf Sur. 30
2
Mesâilu Nâfi (246).

3 bn Cerîr (13/116) ve bn Ebî 1 Iâtim (7/2131).

4 bn Cerîr (13/117) ve bn Ebî Hâtim (72131).

5 bn Cerîr (13/116, 117) ve bn Ebî Hâtim (7/2131).
6 bn Cerîr (13/119).
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bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh'in Dahhâk'tan

bildirdiine göre “&> i*aü II" buyruu, sevginin kalbine yapm olmas

mânâsndadr.’

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süfyân"LlüJi" kelimesinin, kalbe bitiik

olan ince deri (zar) olduu söylenmitir ve bu, beyaz bir eleridir. te Yûsuf'un

sevgisi kadnn kalbindeki bu zan delip kalbe ulamtr.

3

44

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Zeyd der ki:

ve kelimeleri ayn deildir. "Jil” nefrette, “JUiJl” ise

sevgide bulunur.

3

bn Ebî Hâtim, Muhammed el-Abadânî'nin öyle dediini bildirir: Bir kii

Hz. Yûsuf'a: "Seni seviyorum" deyince, Hz. Yûsuf: "Beni Allah’tan baka

kimsenin sevmesini istemiyorum. Babamn sevgisi sebebiyle kuyuya atldm.

Aziz'in hanmnn sevgisi sebebiyle de hapse atldm" karln verdi .

4

bn Cerîr ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Mücâhid, "tlZ- 14ÜLL II"

buyruunu: "Hz. Yûsuf’a duyduu sevgi kalbinin içine kadar ilemiti"

eklinde açklamtr.

5

bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre krime, "& la"

buyruunu: "Onun sevgisi, kalbinin zarnn ta altna kadar geçmi" eklinde

açklamtr.

6

bn Cerîrln bildirdiine göre Dahhâk, "ili- la” buyruunu: "Onun

sevgisinden helak oldu" eklinde açklamtr.
7

’ bn Cerîr (13/118).

2 bn Ebî Hâtim (7/2131, 2132).

3 bn Cerîr (13/121) ve bn Ebî Hâtim (7/2132).

4
îbn Ebî Hatim (7/2132).

5 bn Cerîr (13/1 16).

6 bn Cerîr (13/115).

7 bn Cerîr (13/1 18)
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bn Cerir'in bildirdiine göre A'rec, bu âyeti, “ili- il" eklinde

harfiyle okumu ve: kelimesi Arapça deildir ve ancak, Hz. Yûsuf onu

seviyorsa söylenebilir" demitir.’

p-rÜ j* -ÜTJ U2J^ Jöj ci-jt UÜ

>^J 0-Î4 Lüi Crti*- !r+b

iL Vj ili tii u â> J.'j-

“Kadn, onlann dedikodusunu duyunca, onlara dâvetçi

gönderdi; onlar için dayanacak yastklar hazrlad.
Onlardan herbirine bir bçak verdi. (Kadnlar meyveleri

soyarken Yusufa): «Çk karlarna!» dedi. Kadnlar onu
görünce, onun büyüklüünü anladlar. (aknlklarndan)
ellerini kestiler ve dediler ki: «Hââ Rabbimiz! Bu bir beer

deil... Bu ancak üstün bir melektir!»" (Yûauf Sur. 3l)

bn Ceîr ve bn Ebî Hâtim'in Katâde'den bildirdiine göre âyette geçen

lül" konumalann duyunca" mânâsmdadr.'

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süfyân, âyette geçen
“‘
öj*£s

buyruunu açlarken: “Kuriân'da geçen her *i**^'' kelimesi «Onlann

amelleri, yaptktan» anlamndadr" demitir.
3

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre

bn Abbâs bu âyeti öyle açklad: “Onlar için bîr meclis oluturdu. Onlann

geleneine göre sofra kurulduu zaman yemek yemesi için herkese bir bçak

verilirdi. Kadnlar Hz. Yusuf yanlanna çkp da onu gördüklerinde âdeta öyle

büyülendiler ki, gözlerini üzerinden ayramadlar ve farknda olmadan

yiyecekleri dogruyormu sanarak ellerini kestiler."
4

1 bn Çeri. (13/119).
2 bn Cerîr (13/122).

3 bn Ebî Hâtim (7/2132).

4 bn Cerîr (13/132 134) buna benzer bir rivayet ve bn Ebî Hatim (7/2132, 2134-2136).
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bn Cerîr ve bn Merdûye’nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre, Aziz’in

hanm onlara turunç verip her birine birer de bçak verdi. Kadnlar Hz. Yusuf

yanlanna çkp da onu gördüklerinde âdeta öyle büyülendiler ki, gözlerini

üzerinden ayramadlar ve farknda olmadan turuncu doruyormu sanarak

ellerini kestiler.

1

Müsedded, bn Cerîr, Ibnu'l Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve bn

Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "kili" Turunç demektir" der ve bu

kelimeyi eddesiz okurdu .

2

bn Ebîeybe, bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin Mücâhid’den bildirdiine göre

“kîi" kelimesi yiyecek mânâsndadr.

3

Ebû Ubeyd ve bnu'l-Münzirîin baka bir kanalla bildirdiine göre

Mücâhid, “ksi" kelimesinin turunç mânâsnda olduunu söyledi.

Ebû Ubeyd, ibn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in

üçüncü bir kanalla bildirdiine göre Mücâhid, bu kelimeyi “kii" kelimesi

yiyecek mânâsndadr" eklinde eddeli olarak okumu ve bunun yemek

olduunu söylemitir. Bu kelimeyi “kü” eklinde okuyanlar ise turunç

mânâsn vermilerdir .

4

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in Seleme b. Temmâm Ebû Abditlah e-

akarfden bildirdiine göre "kü" kelimesi Habeçedir. Habeiler, turunca bu

ad vermilerdir.
5

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Ebân b. Talib'in, bu âyeti “ ^ öj&fj

kü”eklinde muhaffef olarak okuyup turunç mânâsn vermitir.

bn Cerîr ve bnu'l-Münzirîin Saîd b. Cübeyrîden bildirdiine göre " öâielj

kîi buyruu: “Onlara yiyecek, içecek ve yastk hazrlad” mânâsndadr.’

1 bn Cerîr (13/125, 134).

2
el-Metâlibu’l-Âliye'de (4018) geçtii üzere Müsedded, bn Cerîr (13/126) ve bn Ebî

Hâtim (7/2132).

3 bn Cerîr (13/127).

4 bn Cerîr (13/127) ve bn Ebî Hâtim (7/2133).

5 bn Ebî Hâtim (7/2132, 2133).
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bn Ebî Hâtim'in krime'den bildirdiine göre “kii" kelimesi, bçakla

kesilen her ey mânâsndadr.

1

bn Cerîr ve Ebu'-eyh, Dahhâk’tan ayn rivâyette bulunmutur. 3

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre bn Zeyd der ki:

"Kadnlara turunç ve bal verdi. Kadnlar turuncu bçakla kesiyor ve balla

yiyorlard. Hz. Yûsuf'a: "Çk karlarna" denilince, Hz. Yûsuf kadniann

yanna çkt. Onu gördüklerinde büyüklüünü anlayp aknlk içinde kalarak

akllan balarndan gitti ve farknda olmadan bçakla, turuncu kestiklerini

zannederek ellerini kesmeye baladlar ve: "Hââ Rabbimiz! Bu bir beer

deil... Bu ancak üstün bir melektir!” dediler.

4

bn Ebî Hâtim, Dureyd b. Mucâi' vastasyla, hocalarndan birinin öyle

dediini bildirir: Aziz'in hanm kâhyasna: "Yusuf'a beyaz elbise giydirip onu

bu ekilde kadniann bulunduu odaya götür. Güzel olan, beyazlar içinde

olduu zaman en güzel ekilde görünür” dedi. Kadnlar elerindekini keserken

Hz. Yûsuf'u yanlanna soktu. Hz. Yûsuf'u gördüklerinde ellerini kestiler ve ona

bakmaktan dolay bunun farkna varmadlar. Ona ön taraftan baktktan sonra

Aziz'in hanm geri dönmesini iaret etti ve Hz. Yûsuf geri dönünce onu

arkadan da gördüler. Bu srada ellerini kestiler ve Hz. Yûsuf'a bakmaktan,

ellerinin kesilmesinin acsn hissetmediler. Hz. Yûsuf danya çknca ellerine

baktlar ve acy hissedip feryad etmeye baladlar. O zaman Aziz'in hanm
onlara: "Siz onu bir an görmekle böyle yaptnz, ya ben ne yapacam?” dedi.

Bunun üzerine kadnlar. "Hââ Rabbimiz! Bu bir beer deil... Bu ancak

üstün bir melektir!" dediler. 3

Ebu'-eyh, Abdulazîz b. el-Vezîr b. el-Kumeyt b. Zeyd b. el-Kumeyt'ten, o

babasndan, o da dedesinin öyle dediini bildirir: Dedem Kumeyt, " âz)j

jjS1” buyruunu açklarken "Onu görünce asude oldular” deyip u beyti

söyledi:

1 bn Cerîr {13/123, 126).

J bn Ebî Hâtim (7/2132).

3 bn Cerîr (13/128).

4 bn Cerîr (13/129, 131, 134, 140) ve bn Ebî Hâtim (7/2134, 2135, 2137).

5 bn Ebî Hâbm (7/2134, 2135).



Atlar onu dan tepesinden görünce

Asude bir ekilde kineyip hzla aa kotular.'

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hatim, Abdussamed b. Ali b. Abdillah b.

Abbâs vastasyla, babasndan, bn Abbâs'n, “£3 43 Ca" buyruunu

açklarken öyle dediini bildirir: “Hz. Yûsuf yanlarna çknca sevinçten hayz

oldular. air bu konuda öyle der:

Biz kadnlara temiz olduklar vakit varn da

Ancak hayz olduklannda, asla kadnlara yaklamaya .

1

bn Ebî eybe, ibn Cerîr, bnu'l-Münzir, ibn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in

bildirdiine göre Mücâhid bu âyeti öyle açklamtn Kadnlar onu görünce,

onun gerçekten büyük bir güzellie sahib birisi olduunu anladlar. Ellerini

kestiler ve: "Allah' tenzih ederiz! Bu bir insan deildir. Bu ancak çok erefli

bir melektir” dediler.

3

bn Ebû Dâvud el-Mesâhifte ve Hatîb Tâii't-Talhîs’te, Esîd b. Yezîd’den

bildirdiine göre bu âyet, Hz. Osmân'n mushafnda “i) J.Z- buyruu

elif harfi olmadan geçmektedir.5

bn Cerîrîin bildirdiine göre Ebu'l-Huveyris el-Hanefî bu âyeti Ü ti”

eklinde: “Bu satn alnacak biri deildir” mânâsnda okumutur.
6

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in

Katâde'den bildirdiine göre “Bu bir .beer deil... Bu ancak üstün bir

melektir!' buyruu: “Bu o kadar güzeldir ki ancak meleklerden bir melek

olabilir" mânâsndadr. 7

1

evkânî, Fethu'l-Kadîr (3/24).

1 bn Cerîr (13/132) ve bn Ebî Hatim (7/2134, 2135).

3 bn Cerîr (13/130, 131, 135, 139) ve bn Ebî Hâtim (7/2136).

4 Yûsuf Sur. 31

5 bn Ebû Dâvud (sh. 38).

6 bn Cerîr (13/140).

7 Abdurrezzâk (1/322, 323), bn Cerîr (13/141) ve bn Ebî Hatim (7/2137).
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bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Zeyd b. Elem der ki: Kadnlar oturup

dinlendikten sonra kâhyasna: “Onlara turunç ve birer bçak ver" dedi. Kâhya

kadnlara turunç ve bçak verince, turunçlan kesip yemeye baladlar. Aziz'in

hanm: “Yûsuf'a bakmak ister misiniz?” diye sorunca, onlar: “Nasl istersen”

cevabn verdiler. Kâhyasna emir verdi ve kâhya Hz. Yûsuf'u kadnlarn

yanna soktu. Kadnlar Hz. Yusufu görünce farknda olmadan turunçlarla

beraber parmaklarn kesmeye baladlar. Hz. Yûsuf'un güzelliine

daldklanndan dolay da hiç ac hissetmediler. Hz. Yûsuf oradan çknca

Aziz'in hanm: “Kendisi dolays ile beni knadnz ite budur. Onu size

gösterdiimde farknda olmadan ellerinizi kestiniz” dedi. Kadnlar ellerine

baknca alayp barmaya baladlar. Aziz’in hanm: “Ya ben ne yapaym!”

deyince, kadnlar. “Bu bir beer deil... Bu ancak üstün bir melektir!" bu

gördüümüzden sonra yaptklanndan dolay seni ayplamayz” karln
verdiler .

1

Ebu'-eyh, Münebbih’ten, babasnn öyle dediini bildirin “Ellerini kesen

kadnlardan on dokuz tanesi, (Hz. Yûsuf’a âk olup) karasevdadan öldüler."

Ahmed, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve Hâkim'in Enes’ten

bildirdiine göre Hz. Peygamber (sBfeiBhu aieyti vesdiem): "Hz. Yûsuf ve annesine

güzelliin yans verilmitir" buyurdu .

3

bn Sa'd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve Taberânî,

ibn Mes'ûd’un: “Hz. Yûsuf ve annesine güzelliin üçte biri verilmiti^”

dediini bildirir .

3

Hakîm et-Tirmizî Nevâdiru'l-Usul’da, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu'-

eyh ve Taberânî'nin bildirdiine göre bn Mes'ûd: “Hz. Yûsuf’un yüzü

yldrm gibi parlyordu. Yanna bir kadn bir ihtiyaç için geldiinde, Hz. Yûsl,

kendisine ak olmamas için yüzünü kapatrd.”4

1 bn Ebî Hâtûn (7/2137).
3
Ahmed 21/441 (14050), bn Cerîr (13/136), bn Ebî Hâtim (7/2136) ve Hâkim (2/570)

3 bn Cerîr (13/135), bn Ebî Hâtim (7/2136) ve Taberâü (8555-8557).

4 Hakîm et-Tirmizî (1/279), bn Ebî Hâtim (7/2136) ve Taberânî (8557).
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bnu'l-MCinzir, bn Ebî Hâtim ve Taberânî, ibn Mes’ûd’un öyle dediini

bildirir: "Hz. Yûsuf ve annesine insanlann güzelliinin, yüzlerinin beyazlnn

ve baka özelliklerinin üçte biri verilmitir."
1

Ebu'-eyh, shâk b. Abdillah'n öyle dediini bildirir: "Hz. Yûsuf, Msr
sokaklannda yürüdüü zaman, suyun ve günein panltsnn duvarda

yansd gibi yüzünün panlds duvarlara yansrd."

bn Cerîriin Hasan( Basrî)'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi

vsse.iBm): "Hz. Yûsuf ve annesine dünya halknn güzelliinin üçte biri, dier

insanlara da üçte ikisi verilmitir" buyurdu .

2

bn Asâkir’in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Allah güzellii on ksma

bölmü, bunun üçünü Havva’ya, üçünü Sâre'ye, üçünü Hz. Yûsuf’a, birini de

dier insanlara vermitir. Sâre yeryüzü halknn en güzel ve en kskanç

kadnlanndand." 3

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Rabîa el-Curaî’nin öyle dediini

bildirin "Güzellik ikiye ayrlm ve yars Hz. Yûsuf ile Sâre'ye verilmi, kalan

yans da dier insanlar arasnda taksim edilmitir."*

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hasan(-

Basrî) der ki: "Güzellik üçe bölünmü, biri Hz. Yûsuf'a, kalan üçte ikisi ise

dier insanlara verilmitir. Hz. Yûsuf insanlann en güzeliydi."5

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Hasan(-

Basrî) der ki: "Hz. Yûsuf’un güzellik yönünden dier insanlara üstünlüü,

dolunayn semadaki yldzlara olan üstünlüü gibidir."

Hâkim’in bildirdiine göre Ka’b(u’l-ahbâr) der ki: "Allah, Hz. Yûsuf’a

güzelliin üçte ikisini, dier kullanna da üçte birini vermitir. Hz. Yûsuf, Hz.

Âdem’in yaratld günkü ekline benziyordu. Hz. Âdem isyan edince,

kendisinden nur, parlaklk ve güzellik alnm, tövbenin güzelliinin üçte biri

' bn Ebî Hâtim (7/2136) ve Taberânî (8557).
2 bn Cerîr (13/136).

3 bn Asâkir (69/181).

4 bn Cerîr (13/136, 137) ve bn Ebî Hâtim (7/2136).

5 bn Cerîr (13/137) ve bn Ebî Hâtim (7/2136).
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verilmitir. Hz. Yûsuf'a da tövbenin güzelliinin üçte ikisini ve rüya

yorumlama kabiliyetini vermitir. Hz. Yûsuf tebessüm ettii zaman,

dilerindeki görürsün.”'

"Kadn dedi ki: te hakknda beni knadnz ahs budur.

Ben onun nefsinden murat almak istedim. Fakat o,

(bundan) iddetle saknd. Andolsun, eer o kendisine

emredeceimi yapmazsa mutlaka zindana atlacak ve

elbette sürünenlerden olacaktr!" (Yû.uf Sur. 32)

Ibn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in bn Abbâs'tan

bildirdiine göre kelimesi “Kaçnmak” mânâsndadr .

1

bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in Katâde'den bildirdiine göre

"Kar gelmek” mânâsndadr.

3

kelimesi

^\j *£\ ^ tfi\ 4^ £**4^ 40

64*^* <14 4-^

"(Yusuf:) Rabbim! Bana zindan, bunlann benden

istediklerinden daha iyidir! Eer onlann hilelerini benden
çevirmezsen, onlara meyleder ve cahillerden olurum! dedi."

(Yûsuf Sur. 33)

Suneyd, Tefsir’de ve bn Ebî Hâtim, bn Uyeyne’nin öyle dediini bildirir:

“Madurun duasna icabet edilir. Hz. Yûsuf'u görmüyor musun? O “Rabbim!

Bana zindan, bunlarn benden istediklerinden daha iyidir" demiti. (Hapse

giridii zaman kraln sakisine: "Beni efendinin yannda an
"4 deyince, Cibril

’ Hâkim (2/572, 573).

J bn Cerîr (13/142) ve bn Ebî Hâtim (7/2137).

3 bn Cerîr (13/142).

4 Yûsuf Sur. 42
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gelip kendisine bir kayann içini gösterip: "Ne görüyorsun?” diye sordu. Hz.

Yûsuf: “Bireyler yiyen bir karncay görüyorum” cevabn verince, Cibril:

"Rabbin diyor ki: "Ben bu karncay unutmamken, seni mi unutacam! Ben

«Rabbim! Bana zindan, bunlarn benden istediklerinden daha iyidir»

dediin için seni hapsettim” dedi.'

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre bn Zeyd, "Eer onlarn

hilelerini benden çevirmezsen, onlara meyleder ve cahillerden olurum"

buyruunun, "Onlann hilesini ancak sen çevirebilirsin. Benim buna gücüm

yetmez” mânâsnda olduunu söylemitir.
2

bn Cerîr, ibn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh’in Katâde'den bildirdiine göre

Ç±>\" buyruu: “Onlara tâbi olurum” mânâsndadr. 3

Ebu'-eyh’in bn Abbâs’tan bildirdiine göre buyruu:

"Onlara uyarm” mânâsndadr.

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Amr b. Murre der ki: “ster kastl, ister

bilmeden herhangi bir günah ileyen, o günah ilerken cahildir. Hz. Yûsuf’un:

"Onlara meyleder ve cahillerden olurum" dediini görmüyor musun? Hz.

Yûsuf zinann haram olduunu ve ancak cahillii sebebiyle böyle bir ey
yapabileceini biliyordu.

“Rabbi onun duasn kabul etti ve hilelerini ondan
uzaklatrd. Çünkü O, çok iyi iiten, pek iyi bilendir."

(Yûuf Sur. 34)

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Bekr b. Abdillah der ki: Aziz'in hanm
Hz. Yûsuf'un yanna girince onu tand ve: "Kendisine itaat etmekle köleleri

kral, isyan etmekle de krallar köle yapan Allah'a hamd olsun” dedi.

(

^Uj| ^-lîl

1

bn Ebî Hâtim (7/2138).

2 bn Ebî Hâtim (7/2138).

3 bn Cerîr (13/145) ve bn Ebî Hâtim (7/2138).
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bb U ^ ^ & f
"Sonunda (Aziz ve arkadatan) kesin delilleri görmelerine

ramen (halkn dedikodusunu kesmek için yine de) onu bir

zamana kadar mutlaka zindana atmalan kendilerine uygun
göründü/7

(Yûsui Sur. 35)

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre krime derki: bn Abbâs'a,

"Sonunda (Aziz ve arkadalar) kesin delilleri görmelerine ramen (halkn

dedikodusunu kesmek için yine de) onu bir zamana kadar mutlaka zindana

atmalar kendilerine uygun göründü" buyruundaki delillerin ne olduunu

sorduumda öyle cevap verdi: “Bu soruyu senden önce kimse sormamt.

Gömlein yrtlmas, Aziz’in hanmnn, Hz. Yûsuf'un bedenindeki izi,

kadnlarn parman kesen bçak izleri ve Aziz'in hanmnn: »Eer onu

zindana atmazsan halk kendisinin masum olduuna inanr» ou

delillerdendir."
1

bn Ebî eybe, ibn Cerir, bnu'l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre ikrime: "Gömlein arkadan yrtlmas ve yüzünün trmalanmas

delillerdendir" demitir.

1

bn Cerir ve bnu't-MünzirMn bildirdiine göre Mücâhid: “Âyetteki

delillerden kast, gömlein arkadan yrtlmasdr" demitir.
3

Ebu'-eyh’in bn Zeyd'den bildirdiine göre delillerden bit tanesi de

bebein konumasdr.

bn Cerîriin Katâde'den bildirdiine göre delillerden kast, kadnlann

ellerini kesmeleri ve gömlein yrtlmasdr.

4

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre ikrime der ki: Görü sahibi birisi Aziz'e: “Bu

köleyi brakrsan, halka çkp suçsuz olduunu söyleyerek olay anlatr. Kadn

’ bn Ebî Hâtim (7/2139).
1 bn Cerîr (13/148) ve bn Ebî Hâtim (7/2139).

3 bn Cerir (13/148)

4 bn Cerir (13/148).
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ise evinden çkmadndan dolay, halk Yûsuf'a onanr ve aileni rezil ederler”

deyince, Aziz, Hz. Yûsufun hapsedilmesini emretti.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, ibn Ebî Hatim, Ebu'-eyh ve

Hâkim, bn Abbâs'n öyle dediini bildirir: Hz. Yûsuf üç defa cezalandrld:

Birincisi, Aziz'in hanmna meyledince hapsedilerek cezalandrld. kincisi

rüya yorumunu isteyen kiiye: “Beni efendinin yannda an"1

demesi üzerine

hapiste bir kaç yl daha kald ve hapis süresinin uzamasyla cezalandrld.

Dieri ise kardelerine: “Siz gerçekten hrszlk yaptnz* 1
demesi üzerine,

onlar da buna karlk: "Eer o çalm bulunuyorsa, onun daha evvel bir

kardei de çalmt”

3

diye cevap vererek (hrszlkla itham edilerek)

cezalandnld .”'1

bn Cerir, bnu'l-Münzirve Ebu'-eyh, krime'nin, “Onu bir zamana kadar

mutlaka zindana atmalar kendilerine uygun göründü" buyruundaki: “bir

zamana kadar1
’ sözünden kast yedi yldr11 dediini bildirir.

5

bnu'l-Enbârî el-Vakf ve'l-btidâ’da ve Hatîb Tarih'te, Abdurrahman b. Ka'b

b. Mâlik’ten, babasnn öyle dediini bildirir. Hz. Ömer, bu âyeti “ JU

eklinde okuyan birisini görünce kendisine: "Bunu sana kim okuttu?”

diye sordu. Adam: “bn Mes'ûd okuttu” cevabn verince, Hz. Ömer: “Bu âyet

“jyp- <Jp- üîiuLi" eklinde okunur” deyip ibn Mes’ûd'a öyle yazd: “Allah’n
0 '

selam üzerine olsun. Derim ki; Allah Kuriân’ indirmi ve onu apaçk Arapça

yapmtr. Onu Kurey'in diliyle indirmitir. Bu mektubum sana geldiinde,

insanlara Kuriân' Kurey'in diliyle okut. Huzeyl kabilesinin diliyle okutma .”6

1

Yûsuf Sur. 42
1
Yûsuf Sur. 70

5 Yûsuf Sur. 77
4 bn Cerîr (13/149), bn Ebî Hatim (7/2140, 2177) ve Hâkim (2/346 “sahih").

5 bn Cerîr (13/151).
6
Haâb (3/406).
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Jiîj ^ijlJ uiA^-1 Jiî Obi ^
<irf ^4* J=^' *.r^ t3ji J-^ ^>3^

"Onunla birlikte zindana iki delikanl daha girdi. Onlardan

biri dedi ki: «Ben (rüyada) arap sktm gördüm.» Dieri

de: «Ben de bamn üstünde kularn yemekte olduu bir

ekmektadm gördüm. Bunun yorumunu bize haber ver.

Çünkü biz seni güzel davrananlardan görüyoruz» dedi."

(Yûsuf Sur. 36)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs, "Onunla birlikte zindana iki

delikanl daha girdi..." buyruunu açklarken: "Onunla hapse girenlerden

biri kraln açs, dieri ise sakisiydi" demitir .

1

bn Cerîr, Katâde'den ayn rivayette bulunmutur.

bn Cerir ve bn Ebî Hatim, Muhammed b. shâk'n, "Onunla birlikte

zindana iki delikanl daha girdi..." buyruunu açklarken öyle dedi; Msr'n

en büyük krallarndan olan Reyyân b. el-Velîd’in iki kölesi vard ve bunlardan

biri onun sakisi, öbürü de dier baz ileriyle megul oluyordu. Bunlardan saki

olann ad Nebû, dierinin ad ise Medes’ti. Bir gün onlara kzp hapse atnca,

Hz. Yûsuf'u gördüler ve: "Ey genç! Vallahi seni gördüümüz anda sevdik"

dediler."

bn shâk der ki: Abdullah b. Ebî Necîh'in Mücâhid’den bildirdiine göre

onlar Hz. Yûsuf’a böyle deyince, Hz. Yûsuf: "Allah için sizden beni

sevmemenizi istiyorum. Vallahi kim beni sevdiyse onun yüzünden bam
belaya girdi. Halam beni sevdi, bu sevgiden dolay bama belâ geldi. Sonra

babam beni sevdi, bu sevgiden dolay bama belâ geldi. Aziz’in hanm beni

sevdi bu sevgiden dolay dolay bama belâ geldi. Ne olursunuz ey Allah’n

mübarek kullar!" dedi; ama onlar yine de onu sevmekten vazgeçmediler ve

onun anlayna ve aklna hayran kaldlar. Hapse atldklannda ikisi de rü>a

1

bn Ebî Hatim (7/2141)
2
îbn Cerir (13/152).
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görmülerdi. Mecles, bann üzerinde ekmek tadn ve kularn ondan

yediini gördü. Nebû ise araplk üzüm sktn gördü. Hz. Yûsuf'tan,

gördükleri rüyalar yorumlamasn istediler ve: "Bize bunu yorumla; senin iyi

bir kimse olduunu görüyoruz"
1

dediler. Hz. Yûsuf: "Rabbimin bana

örettii bilgi ile, daha yiyeceiniz yemek gelmeden size onu

yorumlarm"2

deyip onlara Allah'a iman etmeye ve slam'a davet etti ve: "Ey

zindan arkadalarm! Çeitli tanrlar m daha iyi, yoksa gücüne kar
durulamaz olan bir tek Allah m?"

3

Yani, bir ilaha m ibadet etmeniz daha

hayrldr, yoksa size bir faydas olmayan deiik ilahlara tapmanz m?" dedi.

Sonra, Medes'e: "Sen, aslacaksn ve kular bandan yiyecektir", Nebû'ya

ise: "Sen ise eski iine geri döneceksin ve efendin senden raz olacaktr.

"Sorduunuz i ite böylece kesinlemitir"1 dedi .
5

Vekî'nin, el-urar"da, Amr b. Dinar'dan bildirdiine göre Hz. Yûsuf: “Hiç

kimse, sevgi dolaysyla benim karlatm eyle karlamamtr. Babam

beni sevdi, bu sebeple kuyuya atldm. Aziz'in hanm beni sevince ise zindana

atldm" dedi.

bn Cerîr'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre "Ben (rüyada) arapsktm
gördüm"6 buyruu: "Üzüm sktm gördüm” mânâsndadr .

7

Buhârî Tarih’te, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, bnu'l-Enbârî,

Ebu'-eyh ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Mes'ûd, bu âyeti " jijl

Ç* eklinde okumu ve: "Vallahi! Bunu Allah'n Resulünden böyle

örendim” demitir.

8

1

Yûsuf Sur. 36
2
Yûsuf Sur. 37

3 Yûsuf Sur. 39

1 Yûsuf Sur. 41

5 bn Cerir (13/154, 164, 168) ve bn Ebî Hâtim (7/2142-2144, 2146, 2147).
6
Yûsuf Sur. 36

7 bn Cerîr (13/155).

8
Buhârî (1/274, 275), bn Cerîr (13/154), bn Ebî Hâtim (7/2142) muhtasar olarak.

Bahru'l-Muhît'e (5/308) bakn.
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bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Dahhâk, " Jlj

buyruunu, "üzüm sktm gördüm” eklinde açklam ve

Ummanllann üzüme ' dediini söylemitir .

1

bn Cerîr ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Mücâhid, âyette geçen

kelimesinin "Yorumlamak” olduunu söylemitir .

3

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Katâde der ki:

Ummanllar üzüme "r^-” 4 derler. "Çünkü biz seni güzel davrananlardan

görüyoruz, dedi" 5 buyruundan kastedilen ise udur: Hz. Yûsuf, onlarn

üzgün olann teselli eder, hastalann tedavi ederdi. Ayn zamanda onun çok

ibadet ettiini görüp kendisini sevdiler. Hz. Yusuf zindana girince, darya

çkmaktan ümidini kesmi ve çok üzgün bir topluluk görüp: "Müjdelenin.

Sabrederseniz karln alrsnz. Bu çektiinizin bir karl ve sevab vardr
1 '

dedi. Onlar: "Ey genç! Allah seni mübarek klsn. Yüzün, yaratln ve huyun

ne güzel. Senin komuluun bize bereket getirdi. Bize geldiinden beri,

buradan baka bir yerde olmay istemiyoruz. Çünkü sen bize, ecrin

verileceini ve hapsin kefaret olacan haber verdin. Sen kimsin ey genç?”

deyince, Hz. Yusuf: "Benim adm Yusuf'tur Allah'n saf ve seçilmi kulu

Yakub'un oluyum. O da Allah'n kurban shak'n, o da Allah'n dostu

brahim’in oludur” cevabn verdi. Hz. Yusuf hapishanede çok sevildii için

hapishane müdürü: "Ey genç! Eer gücüm yetseydi, seni hapisten çkarrdm.

Fakat sana hapishanede çok iyi davranacam. stediin hücrede kalabilirsin”

dedi .

6

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Hz. Yusuf hapistekilere

dua edip: "Allahm! mtihanlann uzatma ve ac günleri kendilerine

kolaylatr” derdi.

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve

Beyhakrnin uabu'l-man ’da bildirdiine göre Dahhâk'a, "Çünkü biz seni

’ Yûsuf Sur. 36
1 bn Cerîr (13/155) ve bn Ebî Hâtim (7/2142).

3 bn Cerîr (13/156).

4
Yûsuf Sur. 36

5 Yûsuf Sur. 36
6 bn Cerîr (13/157, 158) ve bn Ebî Hâtim (7/2143).
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güzel davrananlardan görüyoruz, dedi"’ buyruu hakknda: "Hz. Yûsuf

hangi konularda iyi davranmt?” diye sorulunca: "Hapishanede bir kimse

hastalandnda hemen onun yardmna koar, yeri dar olan birine, geni yer

bulmak için çalr ihtiyac olann ihtiyacn gidermeye çalrd” cevabn

vermitir .

2

L&3 u£jL; ot JJ 4*jsUÖ Vj 4Syj> fU» u£jt; H JÛ

4®4 ^ fi* ^ ^y tJl Jj

"(Yusuf) dedi ki: Size yedirilecek yemek gelmeden önce

onun yorumunu mutlaka size haber vereceim. Bu,

Rabbimin bana örettiklerindendir. üphesiz ben Allah a

inanmayan bir kavmin dininden uzaklatm. Onlar âhireti

inkâr edenlerin kendileridir." (Yû»u f Sur. 37)

Ebû Ubeyd, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

bn Cüreyc, "Size yedirilecek yemek gelmeden önce onun yorumunu

mutlaka size haber vereceim” buyruunu açklarken öyle dedi: "Onlann

rüyasn tabir etmek istemedi ve kendilerine bilgin olduunu göstermek için

baka ekilde cevap verdi. Kral birini öldürmek istedii zaman ona belli bir

yemek yapp gönderirdi. Bu sebeple Hz. Yusuf: "Size yedirilecek yemek

gelmeden önce onun yorumunu mutlaka size haber vereceim. Bu,

Rabbimin bana örettiklerindendir. üphesiz ben Allah a inanmayan bir

kavmin dininden uzaklatm. Onlar âhireti inkâr edenlerin kendileridir.

Atalarm brahim, shak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir

eyi ortak komamz bize yaramaz. Bu, Allah'n bize ve insanlara olan

lütfundandr. Fakat insanlarn çou ükretmezler” 3 eklinde cevap verdi.

Rüya gören, gördüü rüyann tabir edilmesinde srar edince ise yine rüyay

tabir etmek istemedi ve: "Ey zindan arkadalarm! Çeitli tanrlar m daha

iyi, yoksa gücüne kar durulamaz olan bir tek Allah m? Allah' brakp da

taptklarnz, sizin ve atalarnzn takt birtakm isimlerden baka bir ey

1

Yusuf Sur. 36
J
Saîd b. Mansûr, Tefsir (1124), bn Cerîr (13/156, 157), bn Ebî Hatim (7/2143) ve

Beyhakî (9579).

3 Yûsuf Sur. 37, 38
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deildir. Allah onlar hakknda herhangi bir delil indirmemitir. Hüküm

sadece Allah'a aittir. O size kendisinden bakasna ibadet etmemenizi

emretmitir. te dosdoru din budur. Fakat insanlarn çou bilmezler"'

dedi. Yine srar edip rüyalann tabir etmesini isteyince bu sefer Hz. Yusuf

gördükleri rüyalar yorumlad.*

<)b ^JLJ jî lÜ jlS U >jj d* C-kJlj

C>j£k Sr p ifüj ^û 14u -il & JÜS^
"Atalanm brahim, shak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a

herhangi bir eyi ortak komamz bize yaramaz. Bu,

Allahn bize ve insanlara olan lütfundandr. Fakat

insanlarn çou ükretmezler." (Yû.J Sur. 38 )

Tirmizî, Hâkim, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye’nin Ebû Hureyre'den

bildirdiine göre Hz. Peygamber Matlahu aiyhi reuiiem): "Kerîm olu Kerîm ou
Kerim olu Kerim: brahim olu Yâkub olu shak olu Yusuftur"

buyurmutur .

3

bn Ebî Hâtim ve Hâkim’in bildirdiine göre Ebu’l-Ahvas der ki: "Esmâ b.

Hârice el-Fezâri bir adamla üstünlük yanna girip: "Ben, üstün insanlann

çocuuyum" deyince, bn Mes'ûd: "Senin dediin vasflara sahib olan kii,

Allah'n dostu brahim’in olu olan Allah'n kurban ishak'n olu Yakub'un

olu Yusuf’tur" karln verdi .

4

Hâkim'in bildirdiine göre bir kii Hz. Ömer’in yanna girmek için izin

isteyince, Hz. Ömen “Sen kimsin?" diye sordu. Adam: "Falan olu falan olu

falanm" deyip Cahiliyenin ileri gelenlerinden bazlannn adn saynca, Hz.

Ömer: "Sen, Yusuf, b. Yâkub b. shak b. brahim misin?" diye sordu. Adam:

Yûsuf Sur. 39, 40
1 bn Cerîr (13/161) ve bn Ebî Hatim (7/2147).

3 Tirmizî (3116), Hâkim (2/346, 570) ve bn Ebî Hatim (7/2144). Hasen hadistir (bak:

Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 2490).

4 bn Ebî Hâtim (7/2145) ve Hâkim (2/571).
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"Hayr" cevabn verince ise Hz. Ömer: "O hayrllann olu, sen ise erlilerin

olusun. Sen bana cehennem ahalinin daglannn adn sayyorsun" dedi.

1

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs, dedeyi baba

makamnda sayar ve: "steyenle (bu konuda) Haceru'l-Esved'in yannda

lanetleiriz. Allah, ne dedeyi ne de nineyi zikretmemi ve Hz. Yusufun diliyle:

“Babalanm (Atalarm) brahim, Ishak ve Yakub'un dinine uydum"

buyurmutur" derdi.

2

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre

bn Abbâs “Bu, Allah’n bize ve insanlara olan lütfundandr" buyruunu

açklarken: “Allah bize peygamber olarak göndermekle ihsanda bulunmu ve

bizim peygamber olarak gönderilmemizle de insanlara lütufta bulunmutur"

demitir.

5

bn Cerîr ve Ebu'-eyh, Katâde’nin, “Bu, Allah'n bize ve insanlara olan

lütfundandr" buyruunu açklarken öyle dediini bildirir: “nsan, Allah’n

üzerindeki nimetlerinden dolay ükreder. Ayn zamanda Allah’n insanlar

üzerindeki nimetlerinden dolay da ükreder. Bize bildirildiine göre Ebu’d-

Derdâ: "Nice kiiler vardr ki, farknda olmadan kendisine nimeti vermeyen

kiiye ükreder. Nice ilim sahibi vardr ki âlim deildir" demitir .

4

U * jljül JU-ljJl il
f
t y-hj-jei vlülî &~S\ I*

ü\ oÜJLi JA l* li jjlî U fSiÜj U .U-il V
j

j,

V ^Ûl &
Jj
gh y.ll\ US ilj Vl jJj Vî y\ k VJ ffcijl

OjÂm'

"Ey zindan arkadalarm! çeitli tannlar m daha iyi, yoksa

gücüne kar durulamaz olan bir tek Allah m? Allah'

brakp da taptklarnz, sizin ve atalarnzn takt
birtakm isimlerden baka bir ey deildir. Allah onlar

' Hâkim (2/347).

2 bn Ebî Hâtim (7/2144, 2145).

5 bn Cerîr (13/163) ve bn Ebî Hâtim (7/2145).

4 bn Cerîr (13/163) muhtasar olarak ve bn Ebî Hâtim (7/2145) tamamm.
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hakknda herhangi bir delil indirmemitir. Hüküm sadece

Allah'a aittir. O size kendisinden bakasna ibadet

etmemenizi emretmitir. te dosdoru din budur. Fakat

insanlarn çou bilmezler." (Yû«uf Sur. 39, 40)

bn Cerîr ve Ebu'-eyh’in Katâde’den bildirdiine göre Hz. Yûsuf, zindan

arkadalarndan birinin öldürüleceini anlaynca onlara, Rablerinin kendileri

için takdir ettii eye âhiretteki nasiplerine raz olmay tavsiye etmitir.'

bn CenVin Mücâhid’den bildirdiine göre "Ey zindan arkadalanm:”

diyen kii Hz. Yûsuf'tur.
3

bn Cerîr ve Ebu'-eyh, Ebu’l-Âliye’nin, "Hüküm sadece Allah'a aittir. O

size kendisinden bakasna ibadet etmemenizi emretmitir" 3 buyruuru

açklarken öyle dediini bildirir: "slam dini, Allah’a kar ihlâsl olup ona

hiçbir eyi ortak komama temeli üzerine ina edilmitir."4

Ebu'-eyh’in bn Cüreyc'den bildirdiine göre âyette geçen " ^jj 4J3

^jrs buyruunu: "Dosdoru söz budur” eklinde açklamtr.

jstâ4J slj 1 iîj
sr
Liti ui-jil isi b

jtk; ^JJI ’/i\^ ^ ^Lll
• m

"Ey zindan arkadalanm! (Rüyalannza gelince), biriniz

(daha önce olduu gibi) efendisine arap içirecek; dieri ise

aslacak ve kular onun bandan (beynini) yiyecekler.

Yorumunu sorduunuz i (bu ekilde) kesinlemitir,"
(Yûauf Sur. 4l)

bn CenVin bildirdiine göre krime der ki: Adam Hz. Yûsuf’a gelip:

"Rüyamda bir üzüm çubuu ektiimi, bu üzümlerin yetierek salkm salkm

üzüm verdiini ve benim de bu üzümleri skp krala içirdiimi gördüm”

’ bn Cerîr (13/164).
J bn Cerîr (13/164).

3 Yûsuf Sur. 40
4 bn Cerîr (13/165, 166).

5 Yûsuf Sur . 40



Âyet: 41 • Hz. Yusuf 253

deyince, Hz. Yûsuf: "Zindanda üç gün kalacaksn. Sonra çkp krala içki

sunacaksn" karln verdi .

1

Ibn Cerîr'in bn Zeyd'den bildirdiine göre âyette geçen "âîj" kelimesi,

efendisi mânâsndadr.*

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh, bn

Mes'ûd’un öyle dediini bildirir: Hz. Yûsuf ile beraber zindanda olanlar rüya

görmediler. Bu rüyalar, Hz. Yûsuf'un ilmini denemek için uydurdular. Hz.

Yûsuf anlattklar rüyalar yorumlaynca da: "Biz seninle aka yapyorduk,

rüya görmedik” dediler. Hz. Yûsuf: "Yorumunu sorduunuz i (bu ekilde)

kesinlemitir" karln verdi. Hz. Yûsuf'un yorumu gerçekleti ve zindan

arkadalar hakknda dedikleri oldu.
3

Ebû Ubeyd, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Ebû Miclez:

"Hz. Yûsuf'a rüya gördüünü söyleyen iki kiiden biri yalan söylemiti”

demitir.

bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in Mücâhid'den bildirdiine göre, onlar "Biz rüya

görmedik. Seninle aka yapyorduk” deyince, Hz. Yûsuf: "Yorumunu

sorduunuz i (bu ekilde) kesinlemitir" karln verdi ve anlattklar

rüyalara Hz. Yûsuf'un yapt yorumlar gerçekleti.
4

Ebu'-eyh'in Katâde’den bildirdiine göre Hz. Yûsuf, açya: "Aslacaksn

ve kular bandan yiyecek” dedi. Sakiye de: "Sen ise eski iine geri

döneceksin” dedi. Hz. Yûsuf rüyalann bu ekilde yorumlaynca onlar: "Biz

rüya görmedik” dediler. Bunun üzerine Hz. Yûsuf: "Yorumunu sorduunuz

i (bu ekilde) kesinlemitir" dedi.

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre krime bu âyeti "Çlî- ai; lif”

eklinde okumutur.

5

1 bn Cerîr (13/155).

2 bn Cerîr (13/166).

3 bn Cerîr (13/167, 168) ve bn Ebî Ilâtim (7/2148).

4 bn Cerîr (13/169)

5 Bu kraat ayn zamanda el-Cahderî'nin de kraatidir.

Muhtasaru'i-Evaz 'ma (68) ve Bahru'l-Muhtt’c (5/311) bakn.

bnu'l-Havâliye'nin,
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"Onlardan, kurtulacan sand kimseye dedi ki: «Beni

efendinin yannda an f (umulur ki beni çkarr).» Fakat

eytan ona, efendisine anmay unutturdu. Dolaysyla

(Yusuf), birkaç sene daha zindanda kald/' (Yûsuf Sur. 42)

bn Cerîr ve Ebu'-eyh’in ibn Sâbit'ten bildirdiine göre âyette geçen

"sj" kelimesinden kast, kraldr.
1

bn Cerîr’in Katâde’den bildirdiine göre âyette geçen “üjj” kelimesinden

kast, kraldr.

2

ibn Cerîr, brahim et-Teymî'nin öyle dediini bildirin Serbest braklacak

kii kapnn yanna getirilince, Hz. Yûsuf'a: “Bana isteini söyle" dedi. Hz.

Yûsuf: “Senden isteim, beni efendinin yannda anmandr" karln verdi.

Burada kastedilen efendi, Hz. Yûsuf'u satn alan kii deildir/

bn Cerir ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Katâde, “Onlardan,

kurtulacan sand kimseye dedi ki” buyruunu açklarken öyle dedi:

“Riiya yorumu 7anna dayanr. Allah bundan dilediini gerçekletirir, dilediini

de gerçekletirmez.”4

bn Ebi’d-Dünyâ, el-Ukûbât'ta, bn Cerîr, Taberânî ve bn Merdûye’nin bn

Abbâs'tan bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaitehu aleyhi veseiiem): “Eer Yûsuf o

sözü (Beni efendinin yannda an) dememi olsayd zindanda bu kadar uzun

süre kalmazd. Zindandan kurtuluu Allah'tan bakasndan bekledii için ou

kadar uzun süre orada kald" buyurmutur.5

1 bn Cerir (13/170).
2 bn Cerir (13/170).

3 bn Cerir (13/170, 171).

4 bn Cerir (13/171).

5 bn Ebi'd-Dünyâ (160), bn Cerir (13/173), Taberânî (11640) ve Tahric Ehâdhi'l-

Keafta (2/167) geçtii üzere bn Merdûye. Heysemî, Mecmuu z-Zevad 'de (7/40) der ki:

"Ravilerden brahim b. Yezîd el-Kureî el-Mckkî metruktür."
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Abdurrezzâk, bn Cerîr ve Ebu'-eyh’in krime’den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (saiiaHahu Bieyhi vESBiim): “Eer Yûsuf o sözü (Beni efendinin yannda an)

dememi olsayd zindanda bu kadar uzun süre kalmazd" buyurmutur.'

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye'nin Ebû Hureyre'den

bildirdiine göre Resûlullah Mallehu aleyhi vsuM: “Allah Yusufa merhamet etsin!

Eer «Beni efendinin yannda an» dememi olsayd zindanda bu kadar uzun

süre kalmazd " buyurmutur.*

Ahmed, Zühd’de, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh,

Hasan( Basrî)'den Resûluilah’n (sBiMishu aleyh vBseiiem) öyle buyurduunu nakleden

"Allah Yusufa merhamet etsin! Eer "Beni efendinin yannda an* sözünü

söylememi olsayd, zindanda bu kadar uzun süre kalmazd
" i

bn Cerîr ve Ebu’-eyh'in Katâde’den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(niidbh aleyhi vubM: "Eer Yûsuf efendisinden efaat istemeseydi
,
zindanda bu

kadar uzu süre kalmazd. Efendisinden efaat istemesi sebebiyle uzun süre

hapiste kalmakla cezalandrld" buyurdu .

4

bn Ebîeybe, Abdullah b. Ahmed, Zuhd'ün zevâidinde, bnu'l-Münzir, bn

Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Enes’in öyle dediini nakleden Hz. Yûsufa:

“Kardelerin seni öldürmek için davrannca seni ölümden kim kurtard?" diye

vahyedilince, Hz. Yûsuf: “Sen kurtardn ey Rabbim" cevabn verdi. Yüce

Allah: “Seni kuyuya attklarnda oradan kim kurtard?" buyurunca, Hz. Yûsuf:

"Sen kurtardn ey Rabbim” cevabn verdi. Yüce Allah: “Kadna meylettiin

zaman seni ondan kim kurtard?” buyurunca, Hz. Yûsuf: “Sen kurtardn ey

Rabbim" cevabn verdi. Yüce Allah: "O zaman neden beni unuttun da bir

insan hatrladn!" buyurunca, Hz. Yûsuf: "Korkudan, dilimden o anda bu

sözler döküldü" cevabn verdi. Yüce Allah: "zzetime yemin ederîm ki, seni

zindanda birkaç sene daha brakacam" buyurdu ve Hz. Yûsuf zindanda yedi

sene kald .

5

1

Abdurrezzâk (1/323) ve bn Cerîr (13/172).
1 bn Ebî Hâtim (7/2148).

3 Ahmed (sh. 80), bn Cerîr (13/173) ve bn Ebî Hâtim (7/2148).

4 bn Cerîr (13/173, 174).

5 Abdullah b. Ahmed, Ziihd'ün zevâidinde (sh. 81) ve ibn Ebî Hâtim (7/2149, 2150).
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bn Cerir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in Hasan( Basrî)'den bildirdiine

göre Hz. Yûsuf, sakiye: “Beni efendinin yannda an" deyince, kendisine: “Ey

Yusuf! Benden baka vekil mi edindin? Senin zindandaki süreni uzatacam"

denildi. Bunun üzerine Hz. Yusuf alayarak: “Ey Rabbim! Belalann

çokluundan dolay kalbim megul oldu ve bu sözü söyledim" dedi .

1

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Mücâhid'in,

“Onlardan, kurtulacan sand kimseye dedi ki: Beni efendinin yannda

an" buyruunu açklarken öyle dediini bildirir: "Hz. Yûsuf, zindandan

kurtulan arkadana: «Krala benden bahset» dedi, ama zindandan kurtulan

kii, kral rüyay görmeden bunu hatrlamad. eytan Hz. Yûsuf'a, Rabbini

zikretmeyi unutturmu ve kral hatrlatp ondan kurtulu beklemesini

emretmiti. “Beni efendinin yannda an" dedii için de ceza olarak zindanda

birkaç yl kald .”1

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre

Katâde, “Dolaysyla (Yusuf), birkaç sene daha zindanda kald" buyruunu

açklarken: “Bize bildirildiine göre Hz. Yusuf zindanda yedi sene kalmtr"

dedi .

3

Abdurrezzâk, Ahmed, Zühd’de, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh'in

bildirdiine göre Vehb b. Münebbih der ki: “Hz. Eyyûb müptela olduu

hastal yedi sene boyunca çekti. Hz. Yusuf ta zindanda yedi sene kald.

Buhtunassarîa da aslanlarla yedi sene ikence edildi."
4

bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre âyette geçen birkaç

yldan kast on iki senedir.
5

bn Merdûye’nin Ebû Bekr b. Ayya vastasyla, Kelbî'nin öyle dediini

bildirin “Hz. Yusuf söyledii bir söz sebebiyle yedi sene hapis yatt." Ebû Bekr

b. Ayya der ki: “Bu sözü söylemeden önce de be yl hapiste yatmt.”

1 bn Cerîr (13/172)Mâiik b. Dinar'dan ve bn Ebî Hâtim (7/2149)
1 bn Cerîr (13/169, 170, 174) ve bn Ebî Halim (7/2146, 2149).

3 Abdurrezzâk (1/323) ve bn Cerîr (13/175).

4 Abdurrezzâk (1/323), Ahmed (sh. 42) ve bn Cerîr (13/175, 176).

5 bn Ebî Hâtim (7/2150).
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bn Ebî Hâtim'in, Tâvus ve Dahhâk’tan bildirdiine göre âyette geçen

birkaç yldan kast on dört senedir.
‘

bn Çerimin Miicâhid'den bildirdiine göre üç ile dokuz arasndaki

saylar ifade eder.

3

bn Cerîr'in Katâde'den bildirdiine göre “çiu" üç ile dokuz arasndaki

saylar ifade eder.
3

bn Cerîr'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre on'dan daha az saylan

ifade eder .

4

bn Merdûye'nin bildirdiine göre ibn Abbâs der ki: Hz. Yûsuf üç defa

yanld: “Beni efendinin yannda an
"5 dedii zaman, kardelerine, “Siz

gerçekten hrszlk yaptnz"6 dedii zaman ve “Bu, Aziz’in yokluunda ona

hainlik etmediimi ve Allah'n hainlerin hilesini baanya ulatrmayacan

(herkesin) bilmesi içindir
" 7 dedii zaman. Hz. Yûsuf bu sözü söyleyince Cibril:

“Biz an olsa bile ona meyletmedin mi?” diye sordu. Hz. Yûsuf: “Ama nefsimi

temize çkarmyorum"8 karln verdi.

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Katâde der ki: “Hz. Yûsuf on yedi

yandayken kardeleri tarafndan kuyuya atld, kuyuda yedi gün kald.

Zindanda yedi sene kald, yedi sene boyunca (ekilen) tahllan biriktirdi.

Söylendiine göre babasyla da tahllar biriktirdii bu zaman zarfnda bir

araya geldiler."

Ahmed, Zühd’öe, Ebu’l-Melîh'in öyle dediini bildirir: Hz. Yûsuf

zindandayken yapt dualardan birisi de uydu: “Allahm! Benim deerim

senin yannda eksildiyse, Yâkub'un yüzü suyu hürmetine senden istiyorum:

Bana birçk yolu ve kolaylk ver. Hiç ummadm yerden rzklandr."

1 bn Ebî Hatim (7/2150).
3 bn Cerîr (13/176).

3 bn Cerîr (13/176).

4 bn Cerîr (13/176).

5 Yûsuf Sur. 42
6
Yûsuf Sur. 70

7 Yûsuf Sur. 52
8
Yûsuf Sur. 53
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Abdullah b. Ahmed, Zühd’ün zevâidinde, Tâif müezzini olan Abdullah’n

öyle dediini bildirir: Cibril Hz. Yusuf'a gelerek: “Ey Yûsuf! Zindan sana zor

mu geldi?” diye sorunca, Hz. Yusuf: “Evet” cevabn verdi. Bunun üzerine

Cibril öyle dedi: De ki: “Allahm! Dünyayla ilgili olsun âhiretle ilgili olsun, beni

üzen, zor durumda brakan her eyden kurtulu ve çk yolu göster. Hiç

ummadm yerden beni rzklandr. Günahm bala, Sana olan umudumu

daim kl ki Senden bakasna umut balamayaym .”1

p* oj jbji J Sü\ \$ \j oL>;>tj obüLi

* ^ jJli * Ojj+% IdJjJJ

* jjpjti ^ UÎ -tij ^SfSlj U-fc* Jlj
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"Kral dedi ki: «Ben (rüyada) yedi ark inein yedii yedi

semiz inek gördüm. Ayrca, yedi yeil baak ve dierlerini

de kuru gördüm. Ey ileri gelenler! Eer rüya

yorumluyorsanz, benim rüyam da bana
yorumlaynz.» (Yorumcular) dediler ki: «Bunlar

karmakark dülerdir. Biz böyle dülerin yorumunu
bilenlerden deiliz.» (Zindandaki) iki kiiden kurtulmu
olan, uzun bir zaman sonra (Yusufu) hatrlayarak dedi ki:

«Ben size onun yorumunu haber veririm, beni hemen
(zindana) gönderin.» (Yusufun yanna gelerek dedi ki:) Ey

Yusuf, ey doru sözlü kii! (Rüyada görülen) yedi zayf
inein yedii yedi semiz inek ile yedi yeil baak ve

dierleri de kuru olan (baaklar) hakknda bize yorum yap.

Ümit ederim ki, insanlara (isabetli yorumunla) dönerim de
belki onlar da doruyu örenirler." (Yûnuf Sur. 43-4fi)

Abdullah b. Ahmed (sh 79).
i
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bn shâk ve bn Ebî Hâtim’in Mücâhid’den bildirdiine göre Hz. Yusuf

sakiye: "Beni efendinin yannda an"

1

“Krala, mazlum olduumu ve sebepsiz

yere hapsedildiimi söyle" dedii zaman saki: “Tamam" karln verdi. Saki

zindandan çknca eski görevine geri döndü ve efendisi kendisinden raz oldu.

eytan da sakiye, krala Hz. Yûsuf'un söylediklerinden bahsetmeyi unutturdu.

Bu sebeple Hz. Yusuf zindanda birkaç yl daha kald. Sonra kral Reyyân b. el-

Velîd, o malum rüyay gördü ve rüyann gerçekleeceini bilerek korktu.

Rüyann yorumunun ne olduunu bilmediinden dolay da etrafndakilere:

“Ben (rüyada) yedi ark inein yedii yedi semiz inek gördüm. Ayrca, yedi

yeil baak ve dierlerini de kuru gördüm"' dedi. Nebû (saki) kraln bu

rüyasn ve yorumunu sorduunu duyunca, Hz. Yusuf'tan bahsedip,

kendisinin ve arkadann gördüü rüyay yorumlamasn, anlattnn da

gerçekletiini anlatt. Sonra: “Ben size onun yorumunu haber veririm
"3

dedi.
4

bn Cerîr’in bn Abbâs'tan bildirdiine göre “çSli-1 d.lîJ.1"5 buyruu:

"Karmak rüya" mânâsndadr.
6

Ebu Ya’lâ ve bn Cerir'in ibn Abbâs'tan bildirdiine göre iîJ»1"
7

buyruu: “Batl ve asl olmayan rüya" mânâsndadr.
8

bn Cerîr, Dahhâk’tan ayn rivâyette bulunmutur.

9

Ebu Ubeyd, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî

Hâtim’in Mücâhid'den bildirdiine göre "çSü-1 buyruu: “Korkunç

rüyalar" mânâsndadr.

1

Yûsuf Sur. 42
3
Yûsuf Sur. 43

3 Yûsuf Sur. 45
4 bn Ebî Hatim (7/2150, 2151).

5 Yûsuf Sur. 44
6 bn Cerir (13/179).

7 Yûsuf Sur. 44
8
Ebu Ya la (2667) ve bn Cerir (13/180).

9 ibn Cerir (13/180).
10
Yûsuf Sur. 44
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Abdurrezzâk, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in Katide'den bildirdiine göre

“çâül buyruu: “Karmak rüyalar” mânâsndadr.

1

Abdurrezzâk, Firyâbî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebl Hâtim ve Ebu'-

eyh’in deiik kanallarla bn Abbâs’tan bildirdiine göre “iil Ü ^jli”3

buyruu: “Bir müddet sonra" mânâsndadr.4

bn Cerîr; Mücâhid, Haan, krime, Abdullah b. Kesîr ve Süddî’den ayn

rivâyette bulunmutur.

5

bn Cerîrîin bn Abbâs'tan bildirdiine göre "Ü ü buyruu: “Yllar

sonra” mânâsndadr.

7

bn Ebî Hâtim’in 5aîd b. Cübeyr’den bildirdiine göre “Ü Ü
buyruu: “Yllar sonra” mânâsndadr.

9

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî), bu âyeti, “Ü ü
eklinde okumu ve: “Ümmet, insan topluluu mânâsndadr" demitir.”

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs bu

âyeti, Ü \$
,n

eklinde, “I" harfini mansub, fy harfini de eddesiz

okumu ve: “Uzun bir süre sonra hatrlad” mânâsn vermitir.’3

I

Yûsuf Sur. 44
3
Abdurrezzâk (1/324) ve bn Cerîr (13/180).

3 Yûsuf Sur. 45
4 Abdurrezzâk (1/324), bn Cerîr (13/181, 182) ve bn Ebî Hâtim (7/2151).

5 bn Cerîr (13/183, 184)
6
Yûsuf Sur. 45

7 bn Cerîr (13/183).
8
Yûsuf Sur. 45

9 bn Ebî Hâtim (7/183).
,0
Yûsuf Sur. 45

" bn Ebî Hâtim (7/2152).
II
Yûsuf Sur. 45

13 bn Cerîr (13/184) ve bn Ebî Hatim (7/2152).
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bn Cerîriin bildirdiine göre krime, Haan, Katâde, Mücâhid ve Dahhâk

bu âyeti, “-ul jJû i"
1

eklinde okumu ve: “Uzun bir süre sonra hatrlad"

mânâsn vermitir.

2

bn Cerîr'in Humeyd'den bildirdiine göre Mücâhid bu âyeti, “ail jJû

eklinde meczum ve eddesiz okumutur.4

Ebû Ubeyd ve bnu'l-Münziriin Hârun'dan bildirdiine göre bu âyet, Ubey

b. Ka'b’n kraattnda, “aLjL Ut"5 eklindedir.
6

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) bu âyeti,

“4L3L j&i Ut"
7 eklinde okuyunca: “Bu âyetin “p& Ut" eklinde olmas

lazm" denildi. Bunun üzerine Haan: “Niye rüyay adam m yorumlad!”

karln verdi.
8

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in

bildirdiine göre Katâde, “Yedi ark inein yedii yedi semiz inek ile yedi

yeil baak ve dierleri de kuru olan (baaklar) hakknda bize yorum yap"9

buyruunu açklarken öyle dedi: “Yedi semiz inek, bolluun olduu yllar

demektir. Yedi ark inek ise ktln olduu yllar demektir. Yedi yeil baak,

bolluun olduu yllarda yeryüzünde bolca bitki ekin ve meyvenin olacana,

kuru olan dierleri ise kurakln olaca ve bitkinin bitmeyecei yllara iaret

etmektedir."
10

1

Yûsuf Sur. 45
2 bn Cerîr (13/185, 186).

3 Yûsuf Sur. 45
4 krime ve ebîl b. Azra da ayn ekilde okumulardr. Bahru’l-Muhît (5/314).

s Yûsuf Sur. 45
6
Bu kraat ekli azdr. bnu'l-Havâliye’nin, Muhtasaru'I-Evâz’ma (68) ve Bahru'I-

Muhît'e (5/314) bkz
7 Yûsuf Sur. 45
6 bn Ebî Hâtûn (7/2152).

9 Yûsuf Sur. 46
10
Abdurrezzâk (1/324), bn Cerîr (13/188, 191) VE bn Ebî Hatim 87/2152, 2153).
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"Yusuf dedi ki: Yedi sene âdetiniz üzere ekin ekersiniz.

Sonra da yiyeceklerinizden az bir miktar hariç, biçtiklerinizi

baanda (stok edip) braknz. Sonra bunun ardndan,
saklayacaklarnzdan az bir miktar (tohumluk) hariç, o

yllar için biriktirdiklerinizi yeyip bitirecek yedi ktlk yl
gelecektir. Sonra bunun ardndan da bir yl gelecek ki, o

ylda insanlara (Allah tarafndan) yardm olunacak ve o
ylda (meyvesuyu ve ya) skacaklar." (Yû.ufSur. 47-49)

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hltim'in krime'den

bildirdiine göre Hz. Peygamber (salialiahu aleyhi »esdiem) öyle buyurdu: "Ben

Yusufun sabr ve keremine ayorum. Allah onu affeylesin ! Ona zayf ve

semiz ineklerin hadisesi sorulduunda, eer ben onun yerinde olsaydm, beni

hapisaneden çkarmalar artn ileri sürmeden, onlara bunun yorumunu

söylemezdim. Yine ona ayorum. Allah onu affeylesin! Elçi ona geldiinde

eer ben onun yerinde olsaydm, kapya elçiden önce koardm. Yusuf

(zindandan çkmakta acele etmeyip) suçsuz olduunun ortaya çkmm
istemitir. "1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd der ki: Hz. Yusuf onlara (halka)

yumuak davranmay emrettikten sonra: "Yedi sene âdetiniz üzere ekin

ekersiniz. Sonra da yiyeceklerinizden az bir miktar hariç, biçtiklerinizi

baanda (stok edip) braknz”

2

Çünkü baandan çkanlmayan taneyi

güve yiyemez” dedi .

1

bn Cerîr, ibn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in Katâde'den bildirdiine göre Hz.

Yusuf, j * sözüyle, ekinin zayi olmaktan korumak için baann
içinde braklmasn kasdetmitir.

1

1

Abdurrezzâk (t/323), bn Cerîr (13/202) ve bn Ebî Hatim (7/2156).

2
Yûsuf Sur. 47

’ bn Ebî Hatim (7/2153).

4 Yûsuf Sur. 47
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bnuM-Münzir’in bn Cüreyc’den bildirdiine göre "5^. j

2

(=Onu

baanda brakn) buyruu baz kraatlerde "JS^- y «d ^1 (=Böylece

(haarat tarafndan) yenmemi olur) eklindedir.

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in

Katade’den bildirdiine göre “îli buyruundan kast, kuraklk ve ktlk

yllandr.^

bn Ebî Hâtim’in Zeyd b. Eslem'den bildirdiine göre Hz. Yûsuf iki kiilik bir

yemei tek bir kiinin önüne brakrd. O da onun yansn yerdi. Nihayet bir

gün ayn miktardaki yemei bir kiinin önüne koyduunda o da yemein

tamamn yeyince, Hz. Yûsuf "te bu yedi ktlk ylnn ilk günüdür" dedi.
5

lü ÎU yj fiils u cdMi”
6 buyruu ise, "Saklayacaklannzdan az

bir miktar hariç, o yllar için biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek" mânâsndadr.

bn Cerîr, bnu'l-Münzirve bn EbîHâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre

"üjLaic"

7

kelimesi biriktirmektir. *£3
* buyruu ise üzüm ve ya

skmak mânâsndadr.9

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bn Abbâs'tan bildirdiine göre " £>l

»

J.ÜJI"

10

buyuruu: “Yamura kavuturulacaklar" mânâsndadr.

buyruu ise üzüm skmak, yalan çkartlan maddelerden ya çkarmak ve

bütün meyveleri skmak mânâsndadr.’*

1 bn Cerîr (13/190)ve bn Ebî Hâtim (7/2153).
2
Yûsuf Sur. 47

3 Yûsuf Sur. 48

** Abdurrezzâk (1/324), bn Cerîr (13/191, 192) ve bn Ebî Hâtim (7/2154).

5 bn Ebî Hâtim (7/2154).
6
Yûsuf Sur. 48

7 Yûsuf Sur. 48
8
Yûsuf Sur. 49

9 bn Cerîr (13/192, 195, 196) ve bn Ebî Hâtim (7/2154, 2155).
10
Yûsuf Sur. 49

11

Yûsuf Sur. 49
w bn Cerîr (13/194) ve bn Ebî Hâtim (7/2154, 2155).
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Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Eb! Hâtim ve Ebu'-eyh,

baka bir kanalla bn Abbâs’tan,
u
o3’j&” buyruunun samak mânâsnda

olduunu bildirir .

1

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Katâde, “ Jjb £5

4-33 J.IJI 4-â ^*. dJi oiu
4
>-"2 buyruunu alklarken öyle dedi:

“nsanlara yamur gönderilir; meyve, üzüm ve zeytin gibi ürünleri skp

sularn ve yalann çkanrlar. Hz. Yusufun haber verdii bu son bir yla,

hükümdann rüyasnda bir iaret yoktur ve bunu Yüce Allah Hz. Yusuf’a

öretmitir. }

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Katâde, “ jb ^5

4^3 J-llii 4*9 fU. dJl jjü buyruunu açklarken öyle dedi: “Onlar

sormadan, Hz. Yûsuf kendilerine rüyada olmayan bir yldan da

bahsetmitir.”5

ibn Cerîr ve Ebu'-eyh, bn Abbâs’n, “ 4J3 J-iIji i.t*u aj pli ili ^ jb
fi

buyruunu açklarken öyle dediini bildirir: “Hz. Yusuf, kendisine

sorulmayan bir konuda onlara bilgi vermitir ve yüce Allah kendisine,

insanlara yamur gönderilecek bir yln geleceini ve bu ylda susamdan ya
çkaracaklann, üzümden içki, zeytinden de zeytinya çkaracaklann

bildirmitir.” 7

bn Cerîr’in Mücâhid’den bildirdiine göre
4
yjj&JU 4-^3 ‘Uâ”**

buyruundan kastedilen, yamur gönderilmesi ve üzümlerini skmalandr .

9

' Saîd b. Mansûr, Tefsir (1127), bn Cerîr (13/195, 196) ve bn Ebî Hâtim (7/2155).

1
Yûsuf Sur. 49

3 bn Cerîr (13/193, 195) ve bn Ebî Hâtim (7/2154, 2155).

4 Yûsuf Sur. 49
5
Abdurrezzâk (1/324) ve bn Ebî Hâtim (13/195).

6
Yûsuf Sur. 49

7 bn Cerîr (13/194).

8
Yûsuf Sur. 49

9 bn Cerîr (13/194).
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bn Cerîr ve Ebu'-eyh’in Dahhâk’tan bildirdiine göre " J-iji <uj

öj'naij"’ buyruundan kastedilen, yamur gönderilmesi ve ya
çkarmalardr.

2

bn Cerîr*in Ali b. Ebî Talha'dan bildirdiine göre bn Abbâs bu âyeti,

eklinde okumu ve "saarsnz" mânâsn vermitir.4

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Abdan el-Mervezî vastasyla sa b.

Ubeyd’den bildirir: sa b. es-Sekafî bu âyeti 4J3 5 eklinde

okuduunu okudu ve kelimesinin yamur mânâsnda olduunu

söyledikten sonra "O youn bulutlardan arl arl bir su indirdik"
6
âyetini

okudu.

U Ütili dlîj Jj grjl JI j>^l Ui * iüJl Jlj

H cAid& J** M
&& ll4* U $ CjÜ ö* H

^*3 ijjj ^

Uj * ^jUÜl5 ^4^ V âl! Sj aÜ! jJLvJ Üi *

fr7J ^1 <£J ^ V; SjLîSf tSj>\

"(Adam bu yorumu getirince) kral dedi ki: «Onu bana

getirin!» Elçi, Yusufa geldii zaman, (Yusuf) dedi ki:

«Efendine dön de ona: Ellerini kesen o kadnlarn zoru

neydi? diye sor. üphesiz benim Rabbim onlann hilesini çok

iyi bilir.» (Kral kadnlara) dedi ki: «Yusufun nefsinden

murat almak istediiniz zaman durumunuz neydi?»

1

Yûsuf Sur. 49
2 bn Cerîr (13/193, 195).

3 Yûsuf Sur. 49. Bu kraat ayn zamanda Hamza, Kisâl ve Halefin kraatidir. en-Ner'e

(2/222) bakn.
4 bn Cerîr (13/195, 196)

5 Yûsuf Sur. 49
6
Nebe Sur. 14
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Kadnlar, «Hââ! Allah için, biz ondan hiçbir kötülük

görmedik» dediler, Aziz'm kars da dedi ki: «imdi gerçek

ortaya çkt. Ben onun nefsinden murat almak istemitim.

üphesiz ki o doru söyleyenlerdendir.» (Yusuf dedi ki): Bu,

Aziz'in yokluunda ona hainlik etmediimi ve Allah'n

hainlerin hilesini baanya ulatrmayacan (herkesin)

bilmesi içindir. (Bununla beraber) nefsimi temize

çkarmyorum. Çünkü nefis an ekilde kötülüü emreder;

Rabbim acyp korumu baka. üphesiz Rabbim çok

balayan, pek esirgeyendir." (Yûsuf Sur. 50-53)

Ahmed, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu’-eyh, Hâkim ve bn

Merdûye’nin Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (udM^ aiayhi verileni)

“Elçi, Yusufa geldii zaman, (Yusuf) dedi ki: "Efendine dön de ona: Ellerini

kesen o kadnlarn zoru neydi? diye sor
" 1

âyetini okuyup: "Eer ben

olsaydm, hiç üphesiz çkmam isteyen elçinin çarsna uyardm ve suçsuz

olduunun bilinmesi için böyle bir yola bavurmazdm" buyurdu .

2

bn Cerîr ve bn Merdûye’nin Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (ssiiaiiBu aleyhi vessM:

"

Allah Yûsufa rahmet etsin. O gerçekten yumuak

ve halim birisi idi. ayet zindana atlan ben olsaydm, hiç üphesiz çkmam
isteyen elçinin çarsna hemen uyardm" buyurmutur.

3

Firyâbî, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Taberânî ve bn Merdûye’nin bn Abbâs

vastasyla bildirdiine göre Resûlullah (saUaiiahu aieyt veeiiem) öyle buyurdu:

"Kardeim Yusufun sabrna ve keremine hayret ettim. Allah ona (varsa halas)

balasn, çünkü (rüyadaki) inekler hakknda kendisine soru sorulduunda;

ayet ben onun yerinde olsaydm, zindandan çkarlmadkça onlara durumu

bildirmezdim. Yine onun sabrna ve keremine hayret ettim. Allah ona (varsa

hatas) balasn. Onu çkarmak için geldiklerinde, masum olduunu

'

Yûsuf Sur. 50
1 Ahmed 14/121, 228, 15/25, 26 (1392, 8554, 9060), bn Cerîr (13/200, 201), bn Ebî

Hâtim (7/2155, 2156), Hâkim (2/346, 347 "sahih") ve Tahricu'I-Keâfto (2/168) geçtii

üzere bn Merdûye. Müsned'in muhakkikleri hadisin sahîh olduunu söylemitir.
3 bn Cerîr (13/200) ve Tahrîcu'l-Keâfta (2/118) geçtii üzere bn Merdûye. Hadis

zayftr. (Bak: Elbânî Silsiletu’d-Da'ife, 4/485).
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bildirmeden zindandan çkmad. Eer ben olsaydm, onlardan daha çabuk

kapya giderdim. Ama o masum olduunun ortaya çkmasn istedi."'

Ahmed’in Zühd'de ve bnu'l-Münzir'in Hasan( Basrî)'den bildirdiine göre

Hz. Peygamber (seliaiBhu aleyhi vsseHum):
"
Allah Yusufa rahmet etsin. Eer bu kadar

uzun süre zindanda kaldktan sonra elçi bana gelseydi hemen zindandan çkmak

için davranrdm. Ama o: “Efendine dön de ona: Ellerini kesen o kadnlarn

zoru neydi? diye sor"
1
dedi " buyurmutur.

3

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre ibn Abbâs, "Elçi, Yusufa geldii zaman,

(Yusuf] dedi ki: "Efendine dön de ona: Ellerini kesen o kadnlarn zoru

neydi7 diye sor"4 âyetini açklarken: "Hz. Yusuf, zindandan çkmadan önce

masum olduunu ortaya çkarmak istedi" demitir.

Firyâbî, bn Cerîr, bnuM-Münzir, bn Ebî Hatim, Ebu'-eyh ve Beyhakî

uabu’l-man'da bn Abbâs’n öyle dediini bildirir: "Kral kadnlar toplad

zaman onlara: "Siz mi Yusuf'tan murad almak istediniz?" diye sorunca,

kadnlan "Hââ! Onun bir fenaln görmedik" dediler. Vezirin kars:

«imdi gerçek ortaya çkt; onun olmak isteyen bendim; dorusu Yusuf

dorulardandn» dedi."5 Hz. Yusuf: "Bu, Aziz'in yokluunda ona hainlik

etmediimi ve Allah'n hainlerin hilesini baarya ulatrmayacan

(herkesin) bilmesi içindir"
6
deyince, Cibrîl onu dürtüp: "Bir an olsa bile ona

meyletmedin mi?" diye sordu. Hz. Yusuf: "(Bununla beraber) nefsimi temize

çkarmyorum. Çünkü nefis ar ekilde kötülüü emreder" 7 karln
verdi .

8

' bn Cerîr (13/202), bn Ebî Hatim (7/2156), Taberânî (11640) ve Tahricu'l-KeâfU

(2/168) geçtii üzere bn Merdûye. bn Cerîr ve bn Ebî Hâlim hadisi krîme'den rivayet

etmilerdir. Heysem, Mecmau 'z-Zevâid'de (7/40), ravilerden bn Yezîd er-Rekkâî el-

Mekkî'nin metruk olduunu söylemitir.
2
Yûsuf Sur. 50

3 Ahmed (sh. 80).

4
Yûsuf Sur. 50

3 Yûsuf Sur. 51
6
Yûsuf Sur. 52

7 Yûsuf Sur. 53
8 bn Cerîr (13/210, 211), bn Ebî Hatim (7/2157, 2158) ve Beyhakî (7290).
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bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre

“jpj öîl"

1

buyruu “Gerçek ortaya çkt” mânâsndadr.

3

Hâkim, tarih’te, bn Merdûye ve Deylemî’nin Enes’ten bildirdiine göre

Resûlullah (uMiahu eieytî vrasiiBm), "Bu, Aziz'in yokluunda ona hainlik etmediimi

ve Allah'n hainlerin hilesini baarya ulatrmayacan (herkesin) bilmesi

içindir
"3 âyetini okuyup öyle buyurdu: "Hz. Yusuf bu sözü söyleyince Cibril:

«Ey Yusuf1 Ona meylettiini hatrla » dedi. Bunun üzerine Hz. Yusuf:

«(Bununla beraber) nefsimi temize çkarmyorum. Çünkü nefis ar ekilde

kötülüü emreder»* karlm verdi. "s

bn Cerîr, Abdullah b. Ebî Huzeyl’in öyle dediini bildirin Hz. Yusuf, “Bu,

Aziz'in yokluunda ona hainlik etmediimi ve Allah'n hainlerin hilesini

baanya ulatrmayacan (herkesin) bilmesi içindir”
6
deyince, Cibril: “Ona

meylettiin gün bile mi?” diye sordu. Bunun üzerine Hz. Yusuf: "(Bununla

beraber) nefsimi temize çkarmyorum. Çünkü nefis an ekilde kötülüü

emreder”7 karln verdi.
8

bn Cerîriin krime'den bildirdiine göre Hz. Yusuf, “Bu, Aziz'in

yokluunda ona hainlik etmediimi ve Allah'n hainlerin hilesini baanya

ulatrmayacan (herkesin) bilmesi içindir”
9 deyince, melek onun börüne

dürterek: “Ey Yusuf! Ona meyletiin zaman bile mi?” diye sordu. Bunun

üzerine Hz. Yusuf: “(Bununla beraber) nefsimi temize çkarmyorum. Çünkü

nefis an ekilde kötülüü emreder”

10

karln verdi.”

Saîd b. Mansûr ve bn Ebî Hâtim'in Hakîm b. Câbirîin, "Bu, Aziz'in

yokluunda ona hainlik etmediimi ve Allah'n hainlerin hilesini baarya

I

Yûsuf Sur. 51

3 bn Cerîr (13/204) ve bn Ebî Hâlim (7/2156).

3 Yûsuf Sur. 52

4
Yûsuf Sur. 53

5 Deylemî (2/244), Enes'ten mevkuf olarak.
6
Yûsuf Sur. 52

7 Yûsuf Sur. 53
6 bn Cerîr (13/212).

9 Yûsuf Sur. 52
10
Yûsuf Sur. 53

II bn Cerîr (13/214).
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ulatrmayacan (herkesin) bilmesi içindir
"

1

âyetini açklarken öyle

dediini bildirir “Cibril, Hz. Yusufa: «alvarn çözdüün zaman bile mi?» diye

sorunca, Hz. Yusuf: «(Bununla beraber) nefsimi temize çkarmyorum.

Çünkü nefisar ekilde kötülüü emreder» 3 karln verdi-"

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre Hz.Yusuf,

"Bu, Azizin yokluunda ona hainlik etmediimi ve Allah’n hainlerin

hilesini baarya ulatrmayacan (herkesin) bilmesi içindir
"1 sözünü, Yüce

Allah’n krala Hz. Yusuf’un masum olduunu göstermesi üzerine söylemitir.

4

Ebû Ubeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc der

ki: “Hz. Yusuf, zindandan çkmadan önce masum olduunu ortaya çkarmak

istedi ve elçiye: “Efendine dön de ona: «Ellerini kesen o kadnlarn zoru

neydi?» diye sor. üphesiz benim Rabbim onlarn hilesini çok iyi bilir... Bu,

Azizin yokluunda ona hainlik etmediimi ve Allah n hainlerin hilesini

baarya ulatrmayacan (herkesin) bilmesi içindir
"5 dedi" bn Cüreyc:

“Bu iki âyet arasnda takdim ve tehir vardr" demitir.

6

Ebû Ubeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzifin Mücâhid'den bildirdiine göre

“Bu, Aziz'in yokluunda ona hainlik etmediimi ve Allah'n hainlerin hilesini

baarya ulatrmayacan (herkesin) bilmesi içindir
"

7

sözünü Hz. Yusuf
£

söylemitir.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Ebû Sâlih, "Bu,

Azizin yokluunda ona hainlik etmediimi ve Allah'n hainlerin hilesini

baarya ulatrmayacan (herkesin) bilmesi içindir
"9 buyruunu

açklarken öyle dedi: “Bu sözü Hz. Yusuf söylemitir. Hz. Yusuf, Aziz’in

yokluunda ona hanm konusunda hainlik etmediini söyleyince, Cibril:

1

Yûsuf Sur. 52
2
Yûsuf Sur. 53

3 Yûsuf Sur. 52
4 bn Cerîr (13/215) ve bn Ebî Hatim (7/2157).

5 Yûsuf Sur. 50, 52
6 bn Cerîr (13/2U2).

7 Yûsuf Sur. 52
8 bn Cerîr (13/208).

9 Yûsuf Sur. 52
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"alvarn çözdüün zaman bile mi?" diye sordu. Bunun üzerine Hz. Yusuf:

"(Bununla beraber) nefsimi temize çkarmyorum. Çünkü nefis ar ekilde

kötülüü emreder; Rabbim acyp korumu baka. üphesiz Rabbim çok

balayan, pek esirgeyendir
" 1 karln verdi .

1

bn Cerir ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Haan der ki: "Hz. Yusuf:

"Bu, Aziz'in yokluunda ona hainlik etmediimi ve Allah'n hainlerin

hilesini baarya ulatrmayacan (herkesin) bilmesi içindir"* deyince,

Cibril: "Ona meylettiini hatrla" dedi. Bunun üzerine Hz. Yusuf: "(Bununla

beraber) nefsimi temize çkarmyorum. Çünkü nefis ar ekilde kötülüü

emreder; Rabbim acyp korumu baka. üphesiz Rabbim çok balayan,

pek esirgeyendir
"4 karln verdi.

5

bn Cerir ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr der ki: Hz.

Yusuf: "Bu, Aziz'in yokluunda ona hainlik etmediimi ve Allah’n hainlerin

hilesini baarya ulatrmayacan (herkesin) bilmesi içindir
"6

deyince,

melek veya Cibril: "Bir an olsa bile ona meyletmedin mi?" diye sordu. Bunun

üzerine Hz. Yusuf: "(Bununla beraber) nefsimi temize çkarmyorum. Çünkü

nefis ar ekilde kötülüü emreder; Rabbim acyp korumu baka.

üphesiz Rabbim çok balayan, pek esirgeyendir
"7 karln verdi .

8

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in Mücâhid’den bildirdiine göre Hz.

Yusuf: "Bu, Aziz'in yokluunda ona hainlik etmediimi ve Allah'n hainlerin

hilesini baarya ulatrmayacan (herkesin) bilmesi içindir
"9 deyince,

melek veya Cibril: "Bir an olsa bile ona meyletmedin mi?" diye sordu. Bjnun

üzerine Hz. Yusuf: "(Bununla beraber) nefsimi temize çkarmyorum. Çünkü

1

Yûsuf Sur. 53
J bn Cerir (13/208, 213).

3 Yûsuf Sur. 52

4
Yûsuf Sur, 53

5 bn Cerir (13/213).

6
Yûsuf Sur. 52

7 Yûsuf Sur. 53
8 bn Cerir (13/211, 212).

9 Yûsuf Sur. 52
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nefis ar ekilde kötülüü emreder; Rabbim acyp korumu baka.

üphesiz Rabbim çok balayan, pek esirgeyendir"' karln verdi.

Abd b. Humeyd ve bnu'l-Münzir’in Mücâhid’den bildirdiine göre Hz.

Yusuf: “Bu, Aziz'in yokluunda ona hainlik etmediimi ve Allah'n hainlerin

hilesini baarya ulatrmayacan (herkesin) bilmesi içindir
"2

deyince,

melek: “Bir an olsa bile ona meyletmedin mi?" diye sordu. Bunun üzerine Hz.

Yusuf: "(Bununla beraber) nefsimi temize çkarmyorum. Çünkü nefis ar
ekilde kötülüü emreder; Rabbim acyp korumu baka. üphesiz

Rabbim çok balayan, pek esirgeyendir
"3 karln verdi."

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde der ki: Bize

ulatna göre o zaman Hz. Yusuf ile olan melek: “Ona meylettiini hatrla”

deyince, Hz. Yusuf: "(Bununla beraber) nefsimi temize çkarmyorum.

Çünkü nefisar ekilde kötülüü emreder; Rabbim acyp korumu baka.

üphesiz Rabbim çok balayan, pek esirgeyendir
"4 karln verdi .

5

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in Hasan( Basrî)’den bildirdiine göre Hz.

Yusuf, "Bu, Aziz'in yokluunda ona hainlik etmediimi ve Allah'n hainlerin

hilesini baarya ulatrmayacan (herkesin) bilmesi içindir
"6

deyince,

nefsini övmü olmaktan korktu ve "(Bununla beraber) nefsimi temize

çkarmyorum. Çünkü nefis ar ekilde kötülüü emreder; Rabbim acyp
korumu baka. üphesiz Rabbim çok balayan, pek esirgeyendir

"

7

dedi .

6

bn Ebî Hâtim'in baka bir kanalla Hasan( Basrî)'den bildirdiine göre Hz.

Yûsuf, "(Bununla beraber) nefsimi temize çkarmyorum"9 sözüyle, Aziz'in

hanmna meyletmesini kastetmitir .

10

1

Yûsuf Sur. 53
2
Yûsuf Sur. 52

3 Yûsuf Sur. 53
4 Yûsuf Sur. 53
5 bn Cerîr (13/214) ve bn Ebî Hâtim (7/2158).

6
Yûsuf Sur. 52

7 Yûsuf Sur. 53
8 bn Ebî Hâlim (7/2158)

9 Yûsuf Sur. 53
10 bn Ebî Hâtim (7/2158).
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bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Abdulazîz b. Umeyr der ki: "Nefis ar

ekilde kötülüü emreder. Allah’tan bir azim geldii zaman bu azim seni

hayra çanr.”'

pjl *A;l jtf <JSU trJeS ItiUJ <t ^Js\ «IUJI Jlij

"Kral dedi ki: «Onu bana getirin, onu kendime özel

danman edineyim.» Onunla konuunca: «Bugün sen

yanmzda yüksek makam sahibi ve güvenilir birisin» dedi/'

(Yûsuf Sur. 54)

bn Abdilhakem Futûh Msr'da, Kelbî vastastyla, Ebû Sâlih’ten, bn

Abbâs’n öyle dediini bildirir: Elçi, Hz. Yusufa gelip: “Zindan elbiselerini

üzerinden atp yeni elbiseler giyin ve kraln yanna yürü” dedi. O zaman

henüz otuz yanda olan Hz. Yûsuf'a zindandakiler dua ettiler ve Hz. Yusuf

kraln karsna çkt. Kral, Hz. Yusuf’un genç biri olduunu görünce: "Bu,

rüyalan yorumluyor da sihirbazlar ve kâhinler bilmiyorlar m!” deyip önünde

oturttu ve: “Korkma!” diyerek kendisine altndan bir kolye takp ipek

elbiseler giydirdi, kraln binei gibi eyerlenmi ve süslenmi bir at verdi.

Msr'da davullar çalnp: “Yusuf kraldan sonra onun yerine geçecek olan

kiidir” diye ilan edildi.'

bn Cerîr, ibn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in Katâde’den bildirdiine göre

“.jJtU buyruu, “Onu kendime tahsis edeyim” mânâsndadr .

3

bn Ebî eybe ve bnu’l-Münzir, Zeyd b. el-Ammî’nin öyle dediini bildirir:

Hz. Yusuf, Msr Aziz'ini görünce: “Allahm! Onun hayrna senin haynn tercih

ederim. Onun errinden de Senin yüceliine snrm” dedi/

bn Cerir ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Ebû Meysere der ki: Aziz, Hz.

Yusuf'un zerafetini, güzelliini ve zekâsn görünce onu çard. Kral, dier

1 bn Ebî I Iâtün (7/2158).
1 bn Abdilhakim (sh. 13).

3 bn Cerîr (13/216) ve bn Ebî Hatim (7/2159).

4 bn Ebî eybe (10/337) "Onun errinden Senin kuvvetine snrm" lafzyla.
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kölelerden ayr olarak kahvalty ve akam yemeklerini Hz. Yusuf ile yiyordu.

Hz. Yusuf ile Aziz’in hanm arasnda olanlar olunca, Aziz'in hanm: "Neden

bunu dier kölelerinden farkl olarak kendine yakn tutuyorsun. Buna emret,

dier kölelerle yesin" dedi. Aziz, Hz. Yusuf'a: "Yemeini kölelerle beraber

ye" deyince, Hz. Yusuf: “Sen, benimle beraber yemekten mi kaçnyorsun?

Vallahi! Ben Allah'n dostu brahim’in olu, Allah’n kurban shâk’n’ olu,

Allah'n peygamberi Yâkub'un olu Yusuf'um" dedi .

2

Saîd b. Mansûr, Ibnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine

göre jbn Abbâs der ki: Kral, Hz. Yusuf'a; “Ailem dnda, her eyimde benimle

beraber olman istiyorum. Bir de benimle yemek yemenden tiksiniyorum”

deyince, Hz. Yusuf kzarak: "Asl benim senden tiksinmem gerekir. Ben,

Allah’n dostu brahim'in oluyum. Allah'n kurban shâk’n oluyum. Allah’n

peygamberi Yâkub’un oluyum" karln verdi .

3

bn Cerir'in bildirdiine göre Mücâhid: "Hz. Yûsuf zamanndaki Msr kral

Müslüman olmutur" dedi .

4

> *1*1 JVS

"Beni ülkenin hâzinelerine tayin et! çünkü ben (onlar) çok

iyi korurum ve bu ii bilirim, dedi." (Yûsuf Sur. 55)

bn Ebî Hâtim ve Hâkîm'in bildirdiine göre Ebû Hureyre der ki: Hz.Ömer

beni Bahreyn'e görevlendirdi, daha sonra azletti. On iki bin dirhemi de bana

ödetti. Bütün bunlardan sonra beni yeniden göreve çard, ama ben kabul

etmedim, Ömer: "Niçin kabul etmiyorsun? Senden daha hayrl olan Hz. Yusuf

1

bnu'l-Kayyim el-Cevziyye Zâdu'I-Meâd'da (1/71) der ki: "Sahabe, Tâbiûn ve

onlardan sonra gelen âlimlerin görüüne göre doru olan kurbann Hz. smail

olduudur. Kurbann Hz. shâk olduu iddias yirmiden fazla kanalla batldr. eyhül-

islam ibn Teymiyye der ki: "Bu iddia, kitap ehlinin ortaya att batl bir iddiadr ve

onlann da kitaplarnda bunun batl olduu görülmektedir. Onlarn kitabnda: "Yüce

Allah; Hz. brahim'e ilk olunu - Bir lafzda da: "tek olunu"- kurban etmesini emretti"

yazldr." üphe yoktur ki, kitab ehli de Müslümanlar gibi Hz. smail'in, Hz. brahim'in

ilk olu olduunu kabul etmektedir.
2 bn Cerîr (13/217).

3 Saîd b. Mansûr, Tefsir (1 129) ve bn Ebî Hâtim (7/2159).

4 bn Cerîr (13/222).
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bile kendisinin göreve tayin edilmesini istemitir" dediinde, ben: “Yûsuf

peygamber oludur, dedesi de, onun babas da peygamberdir. Ben bir

anacn oluyum, bilmediim bir konuda bir ey söylemekten, bilmeden bir

fetva vermekten, bu sebeple dayak yemekten erefimin lekelenmesinden ve

malmn alnmasndan korkarm" dedim .

1

Hatîb Ruvât Mâlik
1

te, Ebu’-eyh ve Beyhakî uabu'l-man’da, Câbir’in

öyle dediini bildirir: Hz. Yusuf doyana kadar yemezdi. Kendisine:

“Yeryüzünün hâzineleri elinde olmasna ramen neden kamn doyur

muyorsun?” diye sorulunca, “Doyarsam, aç olan unuturum” cevabn verdi.

Vekî el-urar*da, Ebu'-eyh ve Beyhakî uabu'l-tmn’da, Hasan(

Basri'nin) öyle dediini bildirir: Hz. Yusuf'a: "Yeryüzünün hazîneleri elinde

olduu halde aç m kalyorsun?" denilince, “Kamm doyurursam aç olanlan

unutacamdan korkanm" karln verdi .

2

bn Cerîr, Ibn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in eybe b. Nu’âme ed-Dabbî'den

bildirdiine göre “Beni ülkenin hâzinelerine tayin et! Çünkü ben (onlar) çok

iyi korurum ve bu ii bilirim, dedi" buyruu: "Beni, yiyecek madelerinin

sorumlusu yap. Çünkü bana tevdT edip vereceini iyi korurum, açlk olacak

yllar iyi bilirim” mânâsndadr.

3

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'ir bildirdiine göre bn Zeyd, "Beni ülkenin

hâzinelerine tayin et! Çünkü ben (onlar) çok iyi korurum ve bu ii bilirim,

dedi” buyruunu açklarken öyle dedi: “Firavunun, yiyecek maddeleri

dnda birçok hâzinesi vard. O bütün yetkisini Yûsufa teslim etmi, hüküm

verme iini kendisine vermi ve Hz. Yusuf'un verdii her hükmü ve emri

geçerli saymtr.'"1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in Katâde’den bildirdiine göre "Beni ülkenin

hâzinelerine tayin et! Çünkü ben (onlar) çok iyi korurum ve bu ii bilirim.

’ bn Ebî Hatim (7/216) sadece ilk ksmn vc Hâkim (2/347).
2
Beyhakî (5683).

3 bn Cerîr (13/219) ve bn Ebî Hâtixn (7/2160).

4 bn Cerîr (13/218).
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dedi” buyruu, "Emanetime verilen hâzineleri iyi korur ve onda nasl

tasarrufta bulunacam iyi bilirim” mânâsndadr.

1

bn Ebî Hâtim'in Süfyân'dan bildirdiine göre "Beni ülkenin hâzinelerine

tayin et! Çünkü ben (onlar) çok iyi korurum ve bu ii bilirim, dedi”

buyruu, "Hesab iyi tutar ve dilleri iyi bilirim” mânâsndadr.

2

bn Cerîr ve Ebu’-eyh, el-EcaTden ayn rivayette bulunmutur .

3

o^ j. Ek
fi

"Ve böylece Yusufa orada diledii gibi hareket etmek üzere

ülke içinde yetki verdik. Biz dilediimiz kimseye

rahmetimizi eritiririz. Ve güzel davrananlann mükâfatn
zayi etmeyiz." (Yû.uf Sur. sn)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd, "Ve böylece

Yusufa orada diledii gibi hareket etmek üzere ülke içinde yetki verdik.

Biz dilediimiz kimseye rahmetimizi eritiririz. Ve güzel davrananlarn

mükâfatn zayi etmeyiz" buyruunu öyle açklad: "Biz Yusuf'a ülkenin

idaresini verdik ve bu ülkede diledii gibi tasarrufta bulundu. Eer isteseydi,

Firavun’u kendi emrine alr ve kendisi Firavun’dan daha yetkili biri olabilirdi .”
4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Fudayl b. yâd der ki: Aziz'in hanm
yolun kenarnda durdu ve Hz. Yusuf geçerken: "Kendisine itaat etmekle

köleleri kral, kendisine isyan eden krallar da köle yapan Allah’a hamd olsun”

dedi .

5

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn shâk der ki:

Söylendiine göre itfîr o gecelerde öldü ve kral olan Reyyân itfîr'in hanm
Reyyân' Hz. Yusuf ile evlendirdi. Reyyân, Hz. Yusuf’un yanna sokulduu

1 bn Cerîr (13/219) ve bn Ebî Hatim (7/2160).
1 bn Ebî Hatim (7/2160).

3 bn Cerîr (13/219).

4 bn Cerîr (13/221) ve bn Ebî Hatim (7/2161).

5 bn Ebî Hatim 87/2162)
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zaman, Hz. Yusuf: "Bu, senin istediin eyden daha hayrl deil mi?” deyince,

Reyyân: "Ey Sddîk! Beni knama. Gördüün gibi ben güzel bir kadndm.

Nimetler, mallar ve dünyalklar içindeydim. Kocam da kadnlara yaklamayan

biriydi. Sen de Allah'n sana verdii güzellikte olunca, nefsim beni gördüün

eyi yapmaya sürükledi" dedi. Söylendiine göre Reyyân Hz. Yusuf ile

evlendiinde bakireydi. Hz. Yusuf onunla evlenince, kendisinden iki olu

oldu.’

Ebu’-eyh'in, Abdullah b. Münebbih'ten, babasnn öyle dediini bildirir:

Hz. Yusuf yoldan geçerken Aziz'in hanm karsna çkt ve: "Kendisine isyan

etmekle krallar köle yapan, kendisine itaat etmekle de köleleri kral Allah'a

hamd olsun” deyince, Hz. Yusuf kendisini tand ve onunla evlendi.

Evlendiklerinde de onun bakire olduunu gördü. Aziz kadnlara yaklamayan

biriydi.

Hakîm et-Tirmizî'nin bildirdiine göre Vehb b. Münebbih der ki: Aziz’in

hanmnn bir ihtiyac olunca kendisine: "Yusuf b. Yâkub'a gidip ihtiyacn

istesen” dediler. Bu konuda insanlara dannca, kendisine: "Böyle yapma.

Biz senin için korkanz" dediler. Aziz’in hanm: "Hayr. Ben, Allah’tan

korkandan korkmam” deyip Hz. Yusuf'un yanma girdi ve onu sorumlu

olduu iinin banda buldu. Ona: "Kendisine itaat etmekle köleleri kral,

kendisine isyan eden krallan da köle yapan Allah'a hamd olsun” dedi. Sonra

ona bakp: "Kendisine isyan etmekle krallan köle yapan, Allah'a hamd olsun”

dedi. Hz. Yusuf onun bütün ihtiyaçlann yerine getirdi, sonra onunla

evlendiinde bakire olduunu gördü ve: “Bu, senin istediinden daha güzel

deil mi?” diye sordu. O: "Ey Allah'n peygamberi! Dört sebeple seninle ibtila

edildim: Bütün insanlardan daha güzeldin. Ben de zamanmn kadnlarnn en

güzeliydim. Bakireydim ve kocam da iktidarszd” cevabn verdi .

2

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Zeyd b. Elem der ki: "Hz. Yusuf, Aziz’in

hanmyla evlendii zaman bakire olduunu gördü. Onun eski kocas

iktidarszd.”

Hakîm et-Trmizî, bn Ebi'd-Dünyâ el-Ferec’âe ve Beyhakî el-Esmâ ve's-

Sifâfta, Enes b. Mâlik'ten Resûlullah (saiiaiistu sierin nanemi öyle buyurduunu

1 bn Cerîr (13/220, 221) ve bn Ebî Hatim (7/2161).
3
Hakîm et-Tirmirf (1/181, 3/35).
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nakleder: “Hayatnzn her annda hayr elde etmeye çaln ve Allah'n rahmet

esintilerine yönelin. Çünkü Allah'n, diledii kullarna isabet ettirdii rahmet

esintileri vardr. Allah'tan kusurlarnz örtmesini ve sizi korkularnzdan emin

klmasn isteyin."'

oA Aj £T OijB yi- \ySi\ -jH

"man edip de (kötülüklerden) saknanlar için âhiret

mükâfat daha hayrldr." (Yûsuf Sur. 57)

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Mâlik b. Dinar'n öyle dediini bildirin

Hasan’a: "Ey Ebu Saîd! "man edip de (kötülüklerden) saknanlar için âhiret

mükâfat daha hayrldr" buyruundan kastedilen nedir?” diye sorduumda:

"Ey Mâlik! Kanolar aç olduu halde haram yemekten saknanlar ve haram

olan eyi canlan çektii halde terk edenler kastedilmitir” cevabn verdi .

3

J p-*j u_iJ
.
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"Yusufun kardeleri gelip onun huzuruna girdiler, (Yusuf)

onlar tand, onlar onu tanmyorlard.” (Yûsuf Sur. 58)

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs der

ki: Hz. Yusufun kardeleri huzuruna girdikleri zaman, Hz. Yusuf onlan tand,

onlar ise kendisini tanmadlar. Hz. Yusuf, kraln içtii kabn eline alp ona

vurmaya ve vurdukça da su kabndan ses gelmeye balad. Hz. Yusuf: "Bu

kap, sizin hakknzda bana bilgi veriyor. Sizin, babanzdan olan Yusuf adnda

bir kardeiniz var myd? Bu kap, babanzn onu sizden çok sevdiini, sizin de

onu götürüp bir kuyuya attnz, babanza da onu kurdun yediini

söylediinizi, Yusuf'un, üzerinde sahte kan olan gömleini babanza

getirdiinizi söylüyor. Bu doru mu?” dedi. Bunun üzerine onlar birbirlerine

bakp aknlk içinde: "Bu kap sizin yaptklarnz söylüyor. Bütün bunlar

nereden biliyor?" demeye baladlar.
3

’ Hakim et-Tirmm (2/293), bn Ebi'd-Dünyâ (sh. 11) ve Beyhakî (306). Hadis zayftr.

Elbânî, Da'ifu'l-Câmi (902). Elbânî, Silsiletu'd-Da ife, 2798'e bakn.
1 bn Ebî Hatim 7/2162 (11728).

3 bn Cerir (13/33) ve bn Ebî Hâtim (7/2162).
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bn Ebî Hâtim'in bn Ebu'l-Celed’den bildirdiine göre Hz. Yusuf

kardelerine: “Sizin durumunuz bana gösteriliyor. Galiba siz casussunuz"

deyince, kardeleri: “Ey Aziz! Babamz doru biridir ve biz dürüst bir

topluluuz. Yüce Allah, gökten inen yamurun yeri dirilttii gibi

peygamberlerin sözleriyle kalpleri diriltir” karln verdiler. Hz. Yusuf ise,

onlarn bu sözüne karlk elindeki bir kaba vurarak: “Bu kap, sanki sizin casus

olduunuzu söylüyor" diyordu .

1

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre bn Avn der ki: Hasan(-t

Basrî)’ye: “Sence Hz. Yusuf kardelerini tanm myd?" diye sorduumda,

"Hayr vallahi. Onlar, kendilerini tantmadan onlar tanmad” cevabn verdi .

2

Abdunrezzâk, ibn Cerir, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Katâde'den

bildirdiine göre buyruu: “Onu tanmadlar" mânâsmdadr.
3

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Vehb (b. Münebbih) der ki: “Hz. Yusuf su

kabna vurup onlara kendilerinden bahsetmeye balaynca, kardelerinden

biri kalkp: “Allah için, aybmz ortaya çkarmaman istiyoruz” dedi.
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1

bn Ebî Hatim (7/2163).

2 bn Ebî Hatim (7/2163)

3 Abdurrezzâk (1/325), bn Cerir (13/224) ve bn Ebî Hatim (7/2163).
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"(Yusuf) onlarn yüklerini hazrlaynca dedi ki: «Sizin

bababîr kardeinizi de bana getirin. Görmüyor musunuz,

ben ölçei tam dolduruyorum ve ben misafirperverlerin en

iyisiyim. Eer onu bana getirmezseniz, artk benim yanmda
size verilecek bir ölçek (erzak) yoktur, bana hiç

yaklamayn!» Dediler ki: «Onu babasndan istemeye

çalacaz, kukusuz bunu yapacaz.» (Yusuf) emrindeki

gençlere dedi ki: «Sermayelerini yüklerinin içine koyun.

Olur ki ailelerine döndüklerinde bunun farkna varrlar da
belki geri gelirler.» Babalarna döndüklerinde dediler ki:

«Ey babamz! Erzak bize yasakland. Kardeimizi

(Bünyamin'i) bizimle beraber gönder de (onun sayesinde)

ölçüp alalm. Biz onu mutlaka koruyacaz.» Yakub dedi ki:

«Daha önce kardei (Yusuf) hakknda size ne kadar

güvendiysem, bunun hakknda da size ancak o kadar

güvenirim! (Ben onu sadece Allah'a emanet ediyorum);

Allah en hayrl koruyucudur. O, acyanlarn en

merhametlisidir.» Eyalarn açtklarnda sermayelerinin

kendilerine geri verildiini gördüler. Dediler ki: «Ey

babamz! Daha ne istiyoruz. te sermâyemiz de bize geri

verilmi. (Onunla yine) ailemize yiyecek getiririz,

kardeimizi koruruz ve bir deve yükü de fazla alrz. Çünkü
bu (seferki aldmz) az bir miktardr.« (Yakub) dedi ki:

«Kuatlmanz (ve çaresiz kalma durumunuz) hariç, onu
bana mutlaka getireceinize dair Allah adna bana salam

bir söz vermediiniz takdirde onu sizinle beraber

göndermem!» Ona (istedii ekilde) teminatlarn
verdiklerinde dedi ki: Söylediklerimize Allah ahittir."

(Yûnuf Sur. 5Ö-66)
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bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in Katâde'den bildirdiine göre âyette geçen

“Sizin bababir kardeinizi de bana getirin''

1

buyruunda Hz. Yusuf’un

getirilmesini istedii kii, kendisinin ayn anne ve babadan kardei olan

Bünyamîn'dir.
1

ibn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre “
'J*- Ülj

;>J>iÜl"
3 buyruu: “Ben Msr'da en misafirperver olan kiiyim"

mânâsndadr.4

bnu'l-Münzir’in bn Cüreyc’den bildirdiine göre ^ I5S"
5 buyruu:

"Ben, en misafirperver olan kiiyim" mânâsndadr.

bn Cerîriin Mücâhid'den bildirdiine göre Hz. Yusuf'un söyledii, "
iîli

OcJ^j”
6 buyruu: "Ben Msr'da en misafirperver olan kiiyim"

mânâsndadr.

7

Saîd b. Mansûr'un bildirdiine göre brâhim, bu âyeti,

eklinde, Hasan(- Basri) ise "4jULu Jtl$" eklinde okurdu.9

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in Katâde'den bildirdiine göre âyette geçen

"ajUsç”
1* kelimesi, köle, kelimesi ise para mânâsndadr. 11

bn Ebî Hâtim’in bn shâk’tan bildirdiine göre ilim ehli, Hz. Yâkub ve

oullannn evinin Arabât’ta olduunu söylemitir. Bu yer, Filistin

topraklarnda, âm’n engin yerlerindeydi. Bazlan ise, bu yerin, Hisme

1

Yûsuf Sur. 59
2 bn Cerîr (13/225) ve bn Ebî Hâtim (7/2163).

3 Yûsuf Sur. 59

A bn Ebî Hâtim (7/2164).

5 Yûsuf Sur. 59
6
Yûsuf Sur. 59

7 bn Cerîr (13/225).
8
Yûsuf 5ur. 62

9 Saîd b. Mansûr, Tefsîr (1130, 1131).

10
Yûsuf Sur. 62

11 bn Cerîr (13/227) ve bn Ebî Hâtim (7/2165).
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yaknlarnda Evlâc denilen yerde olduunu ve onlann koyun ve develeri olan

Bedeviler olduunu söylemitir.
1

bn Ebî eybe ve bnu'l-Münzir, Mugîre’den Abdullah b. Mes’ûd'un

örencilerinden, bn Mes'ud'un bu âyeti, blâ-t Uü J-jU”
2
eklinde

okuduunu bildirir.
3

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir, Muîre'den, Abdullah b. Mes'ûd'un

örencilerinden bildirir: bn Mes’ud bu âyeti, "jsfc ülp-1 j-jt»"
4 eklinde

okumutur.

bn Ebî eybe ve bnu'l-Münzir, Mugîre’den, Abdullah b. Mes’ûd’un

örencilerinden bildirir: bn Mes’ud bu âyeti, "ikili- ül*”5 eklinde

okumutur.

Saîd b. Mansûr, Ebû Ubeyd ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Alkame,

bu âyeti, "C1JJ ââj”
6
eklinde harfini esreli okurdu.

bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Katâde,

s îSPa ttel jaâiüi £Lil oij oöÂ”

7

buyruunun: "Bundan baka

ne isteriz ki! te paramz bize iade edilmi ve bize verilirken de ölçek tam

olarak doldurulmutur. Eer kardeimiz de bizimle gelirse bir deve yükü daha

fazla alm oluruz” mânâsnda olduunu söylemitir.®

Ebû Ubeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid, "

jva j'”9 buyruunu açklarken öyle dedi: "Bir eek yükü fazla alrz”

1 bn Eb Hatim (7/2165).
1

Yûsuf Sur. 63

3 Hamza, Kisâî ve Halef bu ayeti "J&j" eklinde, dierleri ise

okumutur. et-Teysîr (sh. 105) veen-Ner (2/222).

4
Yûsuf Sur. 63

3 Yûsuf Sur. 64
6
Yûsuf Sur. 65

7
Yûsuf Sur. 65

8 bn Cerîr (13/233, 234) ve bn Ebî Hâtûn (7/2166)

9 Yûsuf Sur. 65

"j&" eklindi*
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mânâsndadr ve bu da bir dildir." Ebû Ubeyd der ki: “Mücâhid bu sözüyle,

baz dillerde eee "#6" dendiini kasdetmitir."'

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in

Mücâhid’den bildirdiine göre “iL 16Û y[
Ml buyruu: "Hepiniz ölmedikçe,

(onu bana mutlaka getireceinize dair Allah adna bana salam bir söz

vermediiniz takdirde onu sizinle beraber göndermem) mânâsndadr. " il»

ûyT” buyruu ise: "Ona ahid verdiklerinde” mânâsndadr. 3

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Katâde’den

bildirdiine göre Uii jt y|”4 buyruu, "Malûb olup onu korumaya

gücünüz yetmez halde olmadkça" mânâsndadr.5

p Uj Ûp yljjî jf ijüilj p. üt jÜJS V & Jttj

4* * VI üit^üt^üif^

üt (& M U fij p üt ijîü Lüj * üjp\
ilub Ü jle jÜ Ip UÜ ÖJjHj ^ »-U- V) .^1 ja «ili

öp* Sl p\p pj
"Sonra öyle dedi: «Oullarm! (ehre) hepiniz bir kapdan
girmeyin, ayn ayn kaplardan girin. Ama Allahtan (gelecek)

hiçbir eyi sizden savamam. Hüküm Allah'tan bakasnn
deildir. (Onun için) ben yalnz O'na dayandm. Tevekkül

edenler yalnz O'na dayansnlar.» Babalarnn kendilerine

emrettii yerden (çeitli kaplardan) girdiklerinde (onun

emrini yerine getirdiler. Fakat bu tedbir) Allahtan gelecek

hiçbir eyi onlardan savamazd; ancak Yakub içindeki bir

dilei aça vurmu oldu. üphesiz o, ilim sahibiydi, çünkü

' bn Cerîr (13/234).

2
Yûsuf Sur. 66

3 bn Cerîr (13/235) ve bn Ebî Hatim (7/2167).

4 Yûsuf Sur. 66
5 bn Cerîr (13/235, 236) ve bn Ebî Hatim (7/2167).
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ona biz öretmitik. Fakat insanlarn çou bilmezler."

(Yû*uf Sur. 67, 68)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Oullarm!

(ehre) hepiniz bir kapdan girmeyin, ayr ayr kaplardan girin"

1

buyruunu

açklarken: "Hz. Yâkub, çocuklar için nazar demesinden korkmutur" dedi .

1

bn Ebî eybe, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Muhammed

b. Ka'b, "Oullarm! (ehre) hepiniz bir kapdan girmeyin, ayr ayr

kaplardan girin"3 buyruunu açklarken: "Hz. Yâkub, çocuklar için nazar

demesinden korkmutur" dedi .

4

bn Cerîrîin bildirdiine göre Dahhâk, "Oullarm! (ehre) hepiniz bir

kapdan girmeyin, ayr ayr kaplardan girin"
5 buyruunu açklarken: "Hz.

Yâkub, çocuklar için nazar demesinden korktu" demitir.

6

bn Ebî Hâtim, Mücâhid’in, "Oullarm! (ehre) hepiniz bir kapdan

girmeyin, ayr ayr kaplardan girin"
7 buyruunu açklarken: "Hz. Yâkub,

onlara nazar demesinden korktu" dediini bildirir.

8

Abdumezzâk, bn Cerîr, bnu’l-Miinzir, ibn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh’in

bildirdiine göre Katâde, "Oullarm! (ehre) hepiniz bir kapdan girmeyin,

ayr ayr kaplardan girin"
9 buyruunu açklarken: "Hz. Yâkub'un oullanna

güzellik verilmiti bu sebeple onlara insanlarn nazarlarnn demesinden

korktu” demitir.

10

Saîd b. Mansûr, bnu’l-Münzir ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre brahim

en-Nehaî "Oullarm! (ehre) hepiniz bir kapdan girmeyin, ayr ayr

1

Yûsuf Sur. 67
2 bn Cerîr (13/237) ve bn Ebî Hâtim (7/2168)

3 Yûsuf Sur. 67
4 bn Cerîr (13/238).

5 Yûsuf Sur. 67
6 bn Cerîr (13/238).

7 Yûsuf Sur. 67
8 bn Ebî Hâtim (7/2168)

9 Yûsuf Sur. 67
10
Abdurrezzâk (1/325), bn Ccrir (13/237) vc bn Ebî Hâtim (7/2168, 2169).
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kaplardan girin"’ buyruunu açklarken: "Hz. Yâkub, Hz. Yusuf'un,

kardeiyle (Bünyamin) tek banayken bulumas için oullarnn ayr

kaplardan girmesini istedi" demitir/

ibn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, Ibn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in

Mücâhid'den bildirdiine göre Hz. Yâkub, oullanna nazar demesinden

korktuu için, kendilerine, "Oullarm! (ehre) hepiniz bir kapdan

girmeyin, ayr ayr kaplardan girin
"3 demitir.

4

bn Cerîr, ibn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katâde,

"üphesiz o, ilim sahibiydi, çünkü ona biz öretmitik”5 buyruunu

açklarken öyle dedi: "O, bildiiyle amel eden kiidir. Bildiiyle amel

etmeyen kii âlim saylmaz" 6

U. SÛ isIjii Ü! jlî iU-'t jjl jLiji i uij

p^ (>3 J cK uli * öjLju i^ür

* ijiaâ; iîu iyJîj ij5u * ûjîjU ^J «2t ait

ibl: ^lî * ilj <* *\±r ZAUJl J _piî

ijîjr U ijilî *
llfT UJ ^jNl xJp \&r U pilU jÜ

JlJS' J3*- 34i <U-j J> ^ ü;

Lj oî V| JJLldl Jb^ij otf l* oiJ»jiJ tiIjJdT 4->-l

pl* ^ d* ^ C/! £»>

1

Yûsuf Sur. 67
1

Saîd b. Mansûr Tefsîr (1133)

3 Yûsuf Sur. 67
4 Ibn Cerîr (13/239) vc bn Ebî Hatim (7/2169).

5 Yûsuf Sur. 68
6 bn Cerîr (13/240) ve bn Ebî Hâtim (7/2170) "Bildiiyle amel etmeyen kii âlim

saylmaz" sözü dndaki ksmn.
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"Yusufun yanna girdiklerinde öz kardeini yanma ald ve

«Bilesin ki ben senin kardeinim, onlarn yaptklarna
üzülme» dedi. (Yusuf) onlarn yükünü hazrlad zaman
marabay kardeinin yükü içine koydu! (Kafile hareket

ettikten) sonra bir tellal: «Ey kafile! Siz hrszsnz!» diye

seslendi. (Yusufun kardeleri) onlara dönerek: «Ne
aryorsunuz?» dediler. «Kraln su kabn aryoruz; onu
getirene bir deve yükü (bahi) var» dediler. (çlerinden

biri:) «Ben buna kefilim» dedi. «Allah'a andolsun kir bizim

yeryüzünde fesat çkarmak için gelmediimizi siz de

biliyorsunuz. Biz hrsz da deiliz» dediler. (Yusufun

adamlar) dediler ki: «Peki, siz yalancysanz bunun cezas
nedir?» «Onun cezas, kayp eya, kimin yükünde bulunursa

ite o (ahsa el koymak) onun cezasdr. Biz zalimleri böyle

cezalandrrz» dediler. Bunun üzerine kardeinin yükünden
önce onlann yüklerini aratmaya balad. Sonra kab

kardeinin yükü arasndan çkard. te biz Yûsuf'un lehine

böyle bir takdirde bulunduk. Yoksa o kraln dinine göre

kardeini alkoyabilecek deildi. Allahn dilemesi

müstesna. Biz dilediimizi derecelerle yükseltiriz. Her ilim

sahibi üstünde daha iyi bir bilen vardr."
(Yûnuf Sur. 60-76)

îbn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katâde der ki:

"Hz. Yusuf kardeini barna basp yanna ald ve: "Onlarn yaptklarna

üzülme ve ümtisizlie düme" dedi. Onlarn ihtiyaçlarn verip yiyecek

maddelerini yükleyince kraln içtii kab kardeinin eyalar arasna koydu.”'

bn Ebî Hatim ve bnu'l-Enbârî'nin cl-Mesâhifte bn Abbâs'tan bildirdiine

göre âyette geçen "âüuJi”
2

kelimesi, maraba mânâsndadr. Kendisiyle

herhangi bir ey içilen her kaba maraba denir. 3

' bn Cerîr (13/242-246) ve bn Ebî Hatim (7/2170, 2171).

2
Yûsuf Sur. 70

3 bn Ebî 1 lâtim (7/2171).
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bn Cerîr, bnu'l-Münzir, ibn Ebî Hâtim ve bnu’l-Enbârî’nin bildirdiine

göre Mücâhid: "Sikâye ve Suvâ, ayn eydir. Hz. Yusuf'un su kabna bu iki isim

de verilebilir" demitir.

1

bn Ebî Hâtim’in krime’den bildirdiine göre, kaybolan kab, Hz. Yusuf'un

su içtii kapt ve gümütendi .

1

bn Cerîr ve bn Ebî Hltim’in bildirdiine göre bn Zeyd, "SjüLLji”* su içilen

kaptr ve zikredildiine göre bu kab altn bir bardakt .

4

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Mücâhid, “Ey

kafile! Siz hrszsnz! diye seslendi
"5 buyruunu açklarken: "Kafiledeki yük

hayvanlan eeklerden olumaktayd" demitir .

6

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, bnu'l-Enbârî, Ebu'-eyh, bn
Mende, arâibu u'be’de, bn Merdûye ve Diyâ’nm bildirdiine göre bn

Abbâs, "dliil tfyo"' buyruunu açklarken: "Bu kab, gümüten içmek için

kullanlan bir tast" demitir.

8

bnu'l-Enbârî, el-Vakf ve’l-btidâ'da ve Tastî’nin bn Abbâs'tan bildirdiine

göre Nâfi b. el-Ezrak ona: "Bana yüce Allah’n, âyette geçen sözünün

mânâsn söyle" deyince, bn Abbâs: "çmek için kullanlan bardak"

demektir" cevabn verdi. Nâfi: "Peki, Araplar öylesi bir ifadenin ne anlama

geldiini biliyorlar m ki?" diye sorunca da, ibn Abbâs öyle demitir: "Tabi ki!

Yoksa el-A’â'nn:

Onun banda beyaz unu var ve içilecek kaplar

1 bn Cerîr (13/245) vc bn Ebî Hâtim (7/2171).
2

3 Yûsuf Sur. 70
4 bn Cerîr (13/246) ve bn Ebî Hâtim (7/2171).

5 Yûsuf Sur. 70
6 bn Cerîr (13/248) ve bn Ebî Hâtim (7/2172, 2173).

7 Yûsuf Sur. 72
8 bn Cerîr (13/249), bn Ebî Hâtim (7/2173), Fethu'l-Bârrde (8/359) geçtii üzere bn

Merdûye ve bn Mende ve Diyâ 10/95 (93).

9 Yûsuf Sur. 72
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Ve tencereleri
,
bir de açs var ve Büyükçe kaplar ile gümüten masalar

"

dediini bilmez misin?

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu' eyh'in bildirdiine göre

Saîd b. Cübeyr, "iiUJi sözünü açklarken: "Bu, Farisilerin kulland üst

taraf dar olan bir tastr ve Acemler bununla içerlerdi” demitir.

2

bn Cerîr ve Ebu'-eyh’in krime'den bildirdiine göre kraln su kab

gümütendi .

3

bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre kraln su kab

bakrdand .

4

Ebû Ubeyd, bn Cerîr ve bnu’l-Münzirîin bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr,

bu âyeti “dLÜ! ^."5 eklinde okurdu .

6

Saîd b. Mansûr ve bnu’l-Enbârî'nin bildirdiine göre Ebû Hureyre bu âyeti

"dlili eklinde okurdu.*

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Yahya b. Ya'mer bu âyeti

“dUj eklinde okur ve: "Bu, altn veya gümüten ilenmi bir kapt ve

kral bununla içerdi" derdi .

10

bnu'l-Enbârî'nin bildirdiine göre Ebû Recâ bu âyeti "dlü t**"' eklinde

okumutur.’

1

Yûsuf Sur. 72
2 bn Cerîr (13/250) ve bn Ebî I lâbm (7/2173).

3 bn Cerîr (13/250).

4 bn Cerîr (13/251, 252).

5 Yûsuf Sur. 72
6 bn Cerîr (13/250).

7 Yûsuf Sur. 72
8
Saîd b. Mansûr, Tefsir (1136). bnu'I-Havâliye'rin, e-evâz’ inin muhtasarna (sh. 69)

ve Bahru’l-Muhît'e (5/330) bakn.
9 Yûsuf Sur. 72
10 bn Ebî Hâtim (7/2173). bnu'I-Havâliye'rin, e-evâz'mm muhtasarna (sh. 69) ve

Bahru'l-Muhît'e (5/330) bakn.
11

Yusuf Sur. 72
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Abdullah b. Avn'n bildirdiine göre Ebû Recâ bu âyeti, "<du3l \^>"
2

eklinde okurdu.

3

Saîd b. Cübeyr’in de bu âyeti, “«dli] '&*>"* eklinde okuduu

nakledilmitir.5

(bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in

Mücâhid’den bildirdiine göre “pû J âiâjîj"
6 buyruu açklarken öyle dedi:

“Bir eek yükü yiyecek” mânâsndadr ve (baz dillerde bu ifade eek yükü

için kullanlmaktadr. 7

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in Katâde'den bildirdiine göre “jjû J5”
8

buyruu, bir deve yükü mânâsndadr.

9

bn Cerîr ve bnu’l-Münzirîin bn Abbâs'tan bildirdiine göre

kelimesi, kefil anlamndadr.
11

bn Cerîr; Saîd b. Cübeyr, Mücâhid, Katâde ve Dahhâk'tan ayn rivâyette

bulunmutur.
12

1

bnu'l-Havâliye'nin, e-evâz'uun muhtasarna (sh. 69) ve Bahru'l-Muhît’e (5/330)

bakn.
2
Yûsuf Sur. 72

3 bnu'l-Havâliye'nin, e-evâz'uun muhtasarna (sh. 69) ve BahruVMuhît'e (5/330)

bakn.

* Yusuf Sur. 72
5 Kurtubî (9/230). bnu'l-Havâliye'nirv e-evâz'inin muhtasarnda (sh. 68) ve Bahru'l-

Muhît'te (5/330) Saîd'in bu ayeti eklinde okuduu geçmektedir. Atiyye'den

nakledildiine göre ise baka bir kraatte Saîd Ebû Hayyân bu âyeti eklinde

okumutur. Bahru'l-Muhît (5/330).

6
Yûsuf Sur. 65

7 bn Cerîr (13/252) ve bn Ebî Hâtûn (7/2173, 2174).
8
Yûsuf Sur 65

9 bn Cerîr (13/252) ve bn Ebî I lâtim (7/2173, 2174).
10
Yûsuf Sur. 72

11 bn Cerîr (13/253).
12 bn Cerîr (13/253-255).
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre âyette geçen "jLf-j"’ sözünden, "Ey kafile! Siz hrszsnz!"

1

diye

seslenen tellal kastedilmitir.

3

bnu'l-Enbârî el-Vakf ve'l-btidâ’da ve Tastî'nin bn Abbâs’tan bildirdiine

göre Nâfi b. el-Ezrak ona: "Bana, âyette geçen "JLe.}"
4
kelimesinin mânâsn

söyle" deyince, bn Abbâs: "Kefil demektir1
' cevabn verdi. Nâfi: "Peki,

Araplar öylesi bir ifadenin ne anlama geldiini biliyorlarm ki?" diye sorunca

da, bn Abbâs öyle demitir: "Tabi ki! Yoksa Ferve b. Museyk'in:

Kuvvetli ve büyük atl bir orduyla

Ben ber yl kefilinh olurum
”
dediini bilmez misin?

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh, Rabî b. Enes'in, "^j^ ^ j al ûL» li”

buyruunu: "Biz yeryüzünde isyan etmek için gelmedik" eklinde açkladn

bildirir.

5

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd, "Peki, siz

yalancysanz bunun cezas nedir?"
6 buyruunu açklarken öyle dedi: "Hz.

Yusuf'un kardeleri, kendi dinlerine göre hrszn cezasnn ne olduunu

biliyorlard. Bu sebeple, "Onun cezas, kayp eya, kimin yükünde bulunursa

ite o (ahsa el koymak) onun cezasdr"7 dediler. Peygamber olan Hz. Yâkub

ve oullanna göre hrszn cezas, hrszn çaldna karlk köle olarak

alkonmastyd."8

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Kelbî der ki:

Kardeleri, Hz. Yusuf'a memleketlerinde hrszn cezasnn, köle olarak

1

Yûsuf Sur. 72
1
Yûsuf Sur. 70

3 bn Cerîr (13/253) ve bn Ebî Hâtim (7/2174).

4 Yûsuf Sur. 72
5 bn Cerîr (13/256) ve bn Ebî Hâtim (7/2174).

6
Yûsuf Sur. 74

7 Yûsuf Sur. 75
8 bn Cerîr (13/266) ve bn Ebî Hâtim (7/2174).
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alkonmas olduunu söylediler ve: "Onun cezas, kayp eya, kimin yükünde

bulunursa ite o (ahsa el koymak) onun cezasdr"' dediler .

1

Abdun-ezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh,

Katâde'nin, “Bunun üzerine Yusuf, kardeinin yükünden Önce onlarn

yüklerini (aramaya) balad"

3

buyruunu açklarken öyle dediini bildirir:

“Bildirildiine göre, her birinin eyasn açarken yaptnn kötü bir ey olmas

sebebiyle iftifar etti. En sona kardeinin eyalar kalnca: “Bunun bir ey
aldn zannetmiyorum" dediinde, kardeleri: “Hayr, bunu da ara"

dediler."
1
'

bn Ebî eybe, ibn Cerir, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Dahhâk, “te biz Yûsuf un lehine böyle bir takdirde bulunduk. Yoksa

o kraln dinine göre kardeini alkoyabilecek deildi"5 buyruunu

açklarken öyle dedi: Kraln kanunlanna göre hrszlk yapan kiiden çalm
olduu mal ve onun bir kat kendisinden alnp, mal çalnana verilirdi ."

6

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bn Abbâs'tan bildirdiine göre

“dUJl öjj j
"7 buyruu: “Kraln kanunlan” mânâsndadr.

8

bn Cerîr, Muhammed b. Ka'b el-Kurazî’nin, bu âyet haknda öyle dediini

bildirir “Kraln kanunlanna göre hrszlk yapan köle olarak alnmazd. Ama
Yüce Allah, Hz. Yusuf’un kardelerini konuturdu ve söyledikleri söz üzerine

Hz. Yusuf kardeini yannda alkoydu. Kraln kanunlannda böyle bir uygulama

yoktu."9

Abdurrezzâk, bn Cerir, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in

bildirdiine göre Katâde, “te biz Yûsufun lehine böyle bir takdirde

1

Yûsuf Sur. 75
1
Abdurrezzâk (1/326) ve bn Cerîr (13/258)

3 Yûsuf Sur. 76
4
Abdurrezzâk (1/325, 326), bn Cerîr (13/259, 260) ve br Ebî Hâtim (7/2175).

5 Yûsuf Sur. 76
6 bn Cerîr (13/263, 264) ve bn Ebî Hâtim (7/2176).

7 Yûsuf 5ur. 76
8
bn Cerîr (13/264) ve bn Ebî Hatim (7/2176).

9 bn Cerîr (13/265).
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bulunduk. Yoksa o kraln dinine göre kardeini alkoyabilecek deildi"'

buyruunu açklarken öyle dedi: “Kraln dinine göre hrszn köle yaplmas

gibi bir hüküm yoktu ."

2

Abdurrezzâk, Ibn Cerîr ve Ibnu'I-Münzir'in Keibî'den bildirdiine göre

kraln kanunlarna göre hrsza çaldnn iki kat tazminat ödetilirdi .

5

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre

Mücâhid, “Allah'n dilemesi müstesna "4 buyruunu açklarken: “Yani ancak

yüce Allah su kab gerekçe olsun ve bu uygulamada ona mazeret olsun diye,

Bünyamirîin yükü arasna koymasn dilemesi suretiyle olmutur" demitir.

5

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh, Mâlik b. Enes vastasyla, Zeyd

b. Eslem'in, “Biz dilediimizi derecelerle yükseltiriz
"6 buyruunu açklarken:

"Yüce Allah, diledii kiinin dünyadaki derecesini ilimle yükseltir" dediini

bildirir.
7

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Cüreyc, “Biz

dilediimizi derecelerle yükseltiriz
"8 buyruunu açklarken: “Hz. Yusuf ve

kardelerine ilim verilmi, ilim yönünden Hz. Yusuf onlardan bir derece üstün

klnmtr" demitir.

9

Firyâbî, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve Beyhakî, el-

Esmâ ve's-Si/âfta, bn Abbâs'n, "Her ilim sahibi üstünde daha iyi bir bilen

vardr"

10

buyruunu açklarken: “Kimi dierinden daha bilgili olabilir. Yüce

Allah ise her ilim sahibi üstünde daha iyi bilendir" demitir.
1 ’

1

Yûsuf Sur. 76
2
Abdurrezzâk (1/326), bn Cerîr (13/264, 265) ve bn Ebî Hâtim (7/2176).

3 Abdurrezzâk (1/326) ve bn Cerîr (13/265) Kelbî'yi zikretmeden. Ma' merîm rivayeti

olarak nakletti.

* Yûsuf Sur. 76

5 bn Cerîr (13/262, 263) ve bn Ebî Hâtim (7/2176).
6
Yûsuf Sur. 76

7 bn Ebî Hâtim (7/2176, 2177).
8
Yûsuf Sur. 76

9 bn Cerîr (13/267).
10
Yûsuf Sur. 76

11 bn Cerîr (13/268, 269), bn Ebî Hâtim (7/2177) ve Beyhakî (236).
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Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, ibn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr der ki: bn Abbâs'n

yanndayken, bn Abbâs bir konuyu anlatnca, bir adam (hayrete düerek):

"Her ilim sahibi üstünde daha iyi bir bilen vardr"

1

dedi. bn Abbâs:

"Söylediin ey ne kadar kötüdür. Her eyi bilen ve haberdar olan ve her bilgi

sahibinin üstünde olan Allah'tr" karln verdi .

1

bn Cerîr’in, Muhammed b. Ka’b'dan bildirdiine göre bir adam Hz. Ali’ye

bir meseleyi sorup, Hz. Ali cevab verince, adam: "Mesele dediin gibi deil,

öyledir" dedi. Bunun üzerine Hz. Ali: "Sen doru söyledin, bense yanldm.

"Her ilim sahibi üstünde daha iyi bir bilen vardr"

3

dedi."’

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Beyhakî'nin el-

Esmâ ve's-Sifafta bildirdiine göre krime, "Her lim sahibi üstünde daha iyi

bir bilen vardr"5 buyruunu açklarken: "Allah'n ilmi, her âlimin ilminin

üzerindedir" demitir.

6

bn Cerîr'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr, "Her ilim sahibi üstünde

daha iyi bir bilen vardr"7 buyruunu açklarken: "Allah, herkesten daha

âlimdir" demitir .

8

bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Haan, bu âyet hakknda "Her

âlim mutlaka ondan daha bilgili bir âlim vardr. Yüce Allah ise her ilim

sahibinin üstündedir” demitir .
9

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Dahhâk, Yüce Allah'n, "Her ilim sahibi

üstünde daha iyi bir bilen vardr"’ buyruuyla kendi nefsini kasdettiini

söylemitir.

1

Yûsuf Sur. 76
3

Abdurrezzâk (1/326, 327), Saîd b. Mansûr, Tefsîr (1137), bn Cerîr (13/269) ve [bn Ebî

Hâtin (7/2177).

3 Yûsuf Sur. 76
4 bn Cerîr (13/269).

5 Yûsuf Sur. 76
6 bn Cerîr (13/269), bn Ebî Hatim (7/2177) ve Beyhakî (237).

7
Yûsuf Sur. 76

8 bn Cerîr (13/70).

9 bn Cerîr (13/270).
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bn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde, "Her ilim sahibi

üstünde daha iyi bir bilen vardr"

2

buyruunu açklarken öyle demitir:

"Yüce Allah'a varncaya kadar hiç bir âlim yoktur ki, onun üzerinde bir âlim

olmasn. lim Yüce Allah'tan balamtr ve ona döner." Abdullah bu âyeti

“ eklinde okumutur .

5

bnu'l-Münzir, Mücâhid'in, Ebu'-eyh, bn Cüreyc'in, "Her lim sahibi

üstünde daha iyi bir bilen vardr"5 buyruunu açklarken: "Hz. Yusuf, ilim

yönünden kardelerinden üstündür” dediklerini bildirir.

J LjLjj y» 3 çA Jub Oj, 1

ö Uj jOpÎ ÜJ} J jjd J15 ^ Ujj

"(Kardeleri) dediler ki; «Eer o çaldysa, daha önce onun
bir kardei de çalmt.» Yusuf bunu içinde saklad, onlara

açmad. (Kendi kendine) dedi ki: Siz daha kötü

durumdasnz.1 Allah, sizin anlattnz çok iyi bilir."

(Yûsuf Sur. 7 7)

bn Cerîr ve bnu'l-MünziHin Mücâhîd’den bildirdiine göre Hz. Yusuf'un

kardeleri, "Eer o çaldysa, daha önce onun bir kardei de çalmt"

sözüyle Hz. Yusuf’u kasdetmilerdir .

7

bn ishâk, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid der ki:

Bana ulatna göre Hz. Yûsuf'un bana gelen ilk belâ öyledir: Onun,

shâk'n kz olan bir halas vard ve shâk evlâdnn en büyüü idi. Onlann

aralannda, büyüklerine mîrâs olarak braklan shâk’n kua ona ulamt.

Onu korumay üzerine alan kim ise, onun için bir mal olur, bu hususta

1

Yûsuf Sur. 76
3
Yûsuf Sur. 76

3 B kraat azdr. bnu'l-J lavâliye'nin, eç-eraz'na (sh. 69) bakn. Abdullah'n

oradaki kraati "çit jS çili" eklindedir. Bahru'l-Muhit [5/333)

4 Yûsuf Sur. 76
5 bn Cerîr (13/271) ve bn Ebî Hâhm (7/2177).

6
Yûsuf Sur. 76

7 bn Cerîr (13/272).
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münâkaa edilmez ve onun hakknda dilediini yapard. Yakûb’un Yûsuf adl

çocuu doduu zaman Yûsuf'un halas onu alm ve büyütmeye balamt.

Çocuk, sanki ondan olmu gibi ona snm ve onun Yûsuf'u sevdii kadar hiç

kimse hiç bir eyi sevmemiti. Yûsuf büyüyüp serpilince, Ya'kûb'un gönlüne

Yûsuf'un sevgisi dümü ve kadna kzkardeine gelerek: “Ey kzkardeciim,

Yûsuf'u bana teslim et. Allah'a yemin olsun ki; benden bir an bile ayr

olmasna dayanamyorum" dedi. Kzkardei: "Allah'a yemîn olsun ki; ben onu

terkedecek deilim” deyip: "Onu benim yanmda birkaç gün brak, ona

bakaym, ona doyaym, olur ki bu beni teselli eder, avutur" dedi. Hz. Yakûb

onun yanndan çktnda, shâk'n kuana yönelip onu ald ve elbisesinin

altndan Yûsuf'un beline dolad. Sonra: "shâk’n kua kayboldu. Kimin

aldn, kimin ele geçirdiini aratnnz" dedi. Kuak arandktan sonra Hz.

Yusuf'un halas: “Ey ev halk, üstlerinizi çkarnz" dedi, onlar üstlerini

çkardlar ve kua Yûsuf'ta bulunca: “Allah'a yemîn olsun ki; o benim

malimdir, onun hakknda dilediimi yaparm" dedi. Yakûb yanna geldii

zaman durumu haber verince, Hz. Yakûb kendisine: “te sen, ite o. ayet

bunu yapmsa o (Yûsuf) senin malndr, bundan bakasna gücüm yetmez"

dedi. Halas, Yûsuf'u alkoydu ve kadn ölünceye kadar Yakûb Yûsuf'u

alamad, ite Hz. Yûsuf kardeini alkoyduu zaman kardelerinin: “Eer o

çaldysa, daha önce onun bir kardei de çalmt” sözüyle kasdettikleri

budur.
“’

bnu'l-Münzir'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre Hz. Yusuf, teyzesinin

sürmedanln çalmt.

Ebu'-eyh’in Atiyye'den bildirdiine göre Hz. Yusuf çocukken altndan

yaplm sürme çekmekte kulanlan iki mili çalmt.

bn Merdûye’nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlullah (seliaiish aleyhi

vHseiicm), "Eer o çaldysa, daha önce onun bir kardei de çalmt* buyruuyla

ilgili olarak öyle buyurdu: "Hz. Yusuf, annesinin babas olan dedesinden, altn

ve gümüten yaplm bir putu çalp krarak yola atmt. Kardeleri kendisini

bu sebeple aypladlar.

"

' bn Kesîr, Tefsîr'dc (4/327) geçtii üzere bn shâk, bn Cerîr (13/274) ve bn Ebl

Hâtûn (7/2178).
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bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre

Saîd b. Cübeyr, "Eer o çaldysa, daha önce onun bir kardei de çalmt"

buyruunu açklarken öyle dedi: “Hz. Yusuf, annesinin babas olan

dedesinden, altn veya gümüten yaplm bir putu çalp krarak yola atmt.

Kardeleri kendisini bu sebeple aypladlar/’

1

bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Cüreyc: “Yusuf’un annesi,

Hz. Yusuf'a, daysnn tapt bir putu çalmasn emretmiti. Hz. Yusuf’un

annesi müslümand" demitir/

bn Cerîr'in Katâde’den bildirdiine göre, kardelerinin Hz. Yusuf'u

aypladklar hrszlk, annesinin babasndan çald bir put sebebiyledir. Hz.

Yusuf bununla hayr kasdetmiti. 3

bn Ebîeybe, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Zeyd b.

Elem der ki: “Hz. Yusuf, küçük bir çocukken annesiyle beraber daylanndan

birinin yanndayd. Bu srada çocuklarla oynarken onlann bir kilisesine girdi ve

küçük bir heykel görüp onu ald. Kardelerinin, "Eer o çaldysa, daha önce

onun bir kardei de çalmt" diyerek Hz. Yusuf'u aypladklar hrszlk

budur."4

bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in Atiyye'den bildirdiine göre Hz. Yûsuf

kardeleriyle birlikte yemekte bulunduu bir srada yemekten alp tasadduk

etti. (Bundan dolay onu aypladlar.)5

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre

Vehb b. Münebbih'e: “Hz. Yusuf Bünyamin’e karde olduklann söyledii

halde nasl kraln su kabn çalmakla suçlad? Hâlbuki siz, Hz. Yûsuf’un,

kardelerinin geri dönmesi için kimliini gizlediini iddia ediyorsunuz" diye

sorulunca, öyle cevap verdi: “Ona nesep olarak karde olduunu söylemedi.

Kardeine: «Ben, senin ölen kardein yerindeyim» dedi."
6

1 bn Cerîr (13/272, 273) ve bn Ebî Hatim (7/2177).
5 bn Cerîr (13/273).

3 bn Cerîr (13/273).

4 bn Ebî Hatim 87/2178).

5 bn Cerîr (13/273).

6
(13/242, 243).
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bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs, "
j Ju.*

li (Uil CUJ 3 6&
j

&1 Jls $ Uo p3 tr^’
n buyruunu açklarken öyle

dedi: “Hz. Yusuf, içinden “Siz daha kötü durumdasnz! Allah, sizin

anlattnz çok iyi bilir" dedi .

2

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu’I-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in

Mücâhid’den bildirdiine göre âyette geçen, “Siz daha kötü durumdasnz"

buyruunu Hz. Yusuf söylemitir. li i\? buyruu ise “Allah

söylediklerinizi çok iyi bilir" mânâsndadr.

3

Abdurrezzâk Musannefte, eybe'nin öyle dediini bildirir: Hz. Yusuf

kardeini bulunca: “Benden sonra evlendin mi?" diye sordu. Kardei: “Evet"

cevabn verince, Hz. Yusuf: “Benim için üzülmen evlenmene engel olmad

m?" diye sordu. Kardei: “Baban Yakub: «Evlen, umulur ki yüce Allah senin

zürriyetinden yeryüzünü, tebihleriyle teskin eden bir nesil çkarr» dedi"

karln verdi.

j£t Aî jûrut jl ijsisâ ,ü (Ujir Jü \^i i_^aU & i_^ki uü

C# fi ^ U j #j *\ & Ifcp^
^ jî ^jj ^ osj^

"Ondan ümitlerini kesince, (meseleyi) gizli görümek üzere

ayrlp (bir kenara) çekildiler. Büyükleri dedi ki: "Babanzn
sizden Allah adna söz aldn, daha önce de Yusuf

hakknda ilediiniz kusuru bilmiyor musunuz? Babam
bana izin verinceye veya benim için Allah hükmedinceye

kadar bu yerden asla ayrlmayacam. O, hükmedenlerin en
hayrlsdr." (Y ûsuf Sur. 80)

bn Cerir'in bn shâk'tan bildirdiine göre, “Ondan ümitlerini kesince,

(meseleyi) gizli görümek üzere ayrlp (bir kenara) çekildiler" buyruu:

'Yûsuf Sur. 77
1

bn Cerîr (13/276) ve bn Ebî Hâtim (7/2179).

3 bn Cerîr (13/277) ve bn Ebî Hâtim (7/2180).
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“Hz. Yusuf'un, kardelerini kendilerine vermemekteki kararlln anlaynca"

mânâsndadr.

1

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in Katâde'den bildirdiine göre “Ç-S i^U-"

buyruu, “Yalnz kalp fsldatlar" mânâsndadr.

1

bn Ebî eybe, bn Cerir, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in

Mücâhid’den bildirdiine göre âyette geçen “Büyükleri" sözünden

kastedilen kii, onlarla gitmeyip Msr’da kalan en aklllar olan em’ûn’dur.

Mîlâd ve Rubîl, yaça kendisinden daha büyüktür.

3

bn Cerir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in Katâde’den bildirdiine göre

"Büyükleri" sözünden kastedilen kii RublTdir. Hz. Yûsuf’u öldürmelerine

engel olan ve en büyükleri olan kii de budur .
4

bnu'l-Münzir’in bildirdiine göre Mücâhid, “Allah hükmedinceye kadar

bu yerden asla ayrlmayacam" buyruu, “Öldürülene kadar savaacam”

mânâsndadr, demitir.

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Vehb (b. Münebbih) der ki: em’ûn, Hz.

Yâkub’un en kuvvetli oluydu ve kzd zaman saçlar dimdik olur ve onu

ancak Hz. Yâkub’un oullarndan birinin dokunmas sakinletirirdi. Bir

defasnda bir köy halkna saldnp köyü yerle bir etmiti. Hz. Yâkub’un

oullan, kraln su kab sebebiyle alkonulunca da çok kzm ve Hz. Yûsuf

oluna, kendisine dokunmasn emredince de sakinlemi, bunun üzerine de:

“Bana Hz. Yâkub’un oullarndan birinin eli dedi" demitir.

lUp Uj vj uj ti& d> üul ij ijiji»

dJî I4J & Js>\ iiyai jLij * -jM*. & uj

&\ .^ yj* l>î
fijjÂ jî Jli * OjîâUJ

’ ibn Cerir (4/281).

2 bn Cerir (13/282) ve bn Ebî Hatim (7/2181).

3 bn Cerir (13/283) ve bn Ebî Hatim (7/2181).

4 bn Cerir (13/284) ve bn Ebî Hâtim (7/2181).
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"Babanza dönün ve deyin Ki: «Ey babamz! üphesiz olun
hrszlk etti. Biz, bildiimizden bakasna ahitlik etmedik.

Biz gaybn bekçileri deiliz. (stersen) içinde

bulunduumuz ebire (Msr halkna) ve aralarnda

geldiimiz kafileye de sor. Biz gerçekten doru söylüyoruz.»

(Babalar) dedi ki: "Hayr, nefisleriniz sizi (böyle) bir ie
sürükledi. (Bana düen) artk, güzel bir sabrdr. Umulur ki,

Allah onlarn hepsini bana getirir. Çünkü O çok iyi bilendir,

hikmet sahibidir." (Yû.uf Sur. s-83)

Ebu’-eyh’in bildirdiine göre bn Abbâs, bu âyeti "ÜjL el2 o|”
,

(
=^ er<

»
e *c

u ki olun hrszlk yapt diye itham edildi) eklinde okumutur.*

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Zeyd der ki: Hz. Yâkub, oullanna: “Siz

söylemeden, bu adam hrszn, çald ey karl köleletirileceim bilemez"

deyince, oullar: "Biz, bildiimizden bakasna ahitlik etmedik."

3

Biz

Yûsuf'un nezdinde hrszlk yapann köleletirileceine dair ahitliimizi ancak

(senin dinine dair) bildiimize göre yaptk" karln verdiler/

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre brâhim(- Nehaî), kiinin ahitliini

gizlemesini kerih görür, ahitlik etmesi istenince de ahitlik eder ve: "Biz,

bildiimizden bakasna ahitlik etmedik" 3
derdi.

6

ibn Ebî eybe, bn Cerir ve bnu'l-Münzir'in Mücâhid'den bildirdiine göre,

Hz. Yûsufun kardeleri, "Biz gaybn bekçileri deiliz
"7 sözünden “Onun

çalacan bilmiyorduk" demeyi kasdetmilerdir.
8

1

Yûsuf Sur. 81

2 bn Rezîn ve Kisâî dc ayn ekilde okumulardr ve bu kraat azdr. bnu'l-

Havâliyc'nin, Muhtasaru'l-Evâz'na (69), bn Cerir (13/287, 288) ve Bohru’l-Muhît'c

(5/337) bakn.

3 Yûsuf Sur. 81

4 bn Cerir (13/287, 288).

3 Yûsuf Sur. 81
6
bn Ebî Hâtûn 87/2182).

1
Yûsuf 5ur. 81

8 bn Cerir (13/289, 290).
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bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in ikrime'den bildirdiine göre, Hz.

Yûsuf'un kardeleri, "Biz gaybn bekçileri deiliz"
1 sözünden "Olunun

çalacan bilmiyorduk" demeyi kasdetmilerdir .

2

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in

Katâde'den bildirdiine göre, Hz. Yûsuf'un kardeleri, "Biz gaybn bekçileri

deiliz
" 3 sözünden "Olunun çalacan tahmin etmemitik" demeyi

kasdetmilerdir.

4

bn Cerîr ve bnu’l-Münzir’in bn Abbâs’tan bildirdiine göre Hz. Yûsuf’un

kardeleri, "(istersen) içinde bulunduumuz ehre...sor
"5 sözüyle Msr’

kasdetmilerdir.

6

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in Katâde’den bildirdiine göre Hz.

Yûsuf’un kardeleri, "(stersen) içinde bulunduumuz ehre...sor"7 sözüyle

Msr' kasdetmilerdir. Hz. Yâkub ise, "Umulur ki, Allah onlarn hepsini bana

getirir
"8

sözüyle, Hz. Yûsuf, Bünyamîn ve Rûbît’i kasdetmitir.
9

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Ravk der ki: Hz. Yûsuf, kardeini

hrszlk sebebiyle alkoyunca, Hz. Yâkub kendisine öyle yazd: "Yâkub b.

shâk b. brahim Halîlullah’tan, Firavun'un veziri Yusuf'a: Derim ki, biz

imtihanlara balanm bir evin aile fertleriyiz. Dedem brahim atee

atldnda, Allah'n emrine sabretmitir ve Allah ona atei serin ve selamet

yapt. Babam shak ise, Allah için kurban olunmakla imtihan edildi ve sabretti.

Allah sonunda onun yerine büyük bir kurban gönderdi. Bana ise göz nuru

(olan bir olan) verip onu benden çekip ald. Ona olan üzüntüm gözlerimi

ald ve zayf düüp etim kemiime yapt. Artk ne gecem gece, ne de

gündüzüm gündüz. Elinde esir olan ve hrszlk yapt iddia edilen kii, onun

1

Yûsuf Sur. 81

2 bn Cerîr (13/290) ve bn Ebî Hâtim (712183).

3 Yûsuf Sur. 81

4 Abdurrezzâk (1/327). bn Cerîr (13/290) ve bn Ebî Hâtim (7/2183).

5 Yûsuf Sur. 82
6
ibn Cerîr (13/291).

7
Yûsuf Sur. 82

8
Yûsuf Sur. 83

9 bn Cerîr (13/292) ve bn Ebî Hâtin (7/2184).
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anne bir kardeidir. Yûsuf'a olan hüznümü hatrlaynca ona yanma

yaklatrr, böylece Yûsufa olan üzüntümde bana teselli verirdi. Örendiime

göre hrszlk yapt gerekçesiyle onu alkoymusun, onu serbest brak. Ben,

dünyaya hrsz getirmedim ve o hrsz deildir. Bâki selam!"
1

bn Ebî Hâtim’in Ebu'l-Celed'den bildirdiine göre kardei, Hz. Yûsuf’a: "Ey

vezir! Bir kardeim gitti ve senin kadar bu kardeime benzeyen baka biri

yoktur. Bu kardeim güne gibiydi” deyince, Hz. Yûsuf: "Gençliine acmas

ve kardeini sana iade etmesi için Yâkub’un ilahna dua et” karln verdi.

# û>i & SUî*. cJ^ilj J^y. J* JüX u jlîj JyJ

&
"Onlardan yüz çevirdi ve, «Vah! Yûsuf'a vah!» dedi ve

üzüntüden iki gözüne ak dütü. O artk acsn içinde

saklyordu.” (Yûaufsur. 84)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in deiik kanallarla bn
Abbâs'tan bildirdiine göre ">_Li* Jl JLd 13” buyruu "Ey hüznüm”

mânâsndadr.2

hn Ebî eyhe, bn Cerir ve bnu’l-Münzir'in Katâde'den bildirdiine göre

"Ju-â Jc. 13” buyruu "Ey Yusuf’a olan hüznüm” mânâsndadr. 3

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in

Mücâhid’den bildirdiine göre "Ju-ji JS. 13” buyruu "Ey Yusuf’a olan

üzüntüm” mânâsndadr.4

Ebû übeyd, ibn Sa’d, bn Ebî eybe ve bnu'l-Münzifin bildirdiine göre

Yûnus der ki: Saîd b. el-Hasan vefat ettii zaman, Hasan(- Basri) onun için

1 bn Ebî Hatim (7/2185). bn Kesîr (4/330) bu ve buna benzer rivayetlerin sahih

olmadn söylemitir.
2 bn Cerir (13/293, 294) ve bn Ebî Hâtim (7/2185).

3 bn Cerîr (13/294).

4 bn Cerîr (13/294) ve bn Ebî Hâtim (7/2185).
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çok üzülmütü. Bu konuda kendisiyle konuulunca: "Yüce Allah’n, Yâkubu,

oluna olan üzüntüsü sebebiyle aypladn duymadm" dedi.'

Abdullah b. Ahmed Zühd’ün zevâidinde, bn Cerîr ve Ebu'-eyh, Hasan(

Basrî’nin) öyle dediini bildirir "Hz. Yûsuf’un, Hz. Yakub’un yanndan çk
ile geri dönüü arasnda geçen seksen yl boyunca, Hz. Yâkub’un kalbinden

hüzün, yanaklarna akan ya hiç kesilmemi, alamaktan gözlerini

kaybetmitir. Vallahi! O gün yeryüzünde, Allah katnda Hz. Yâkub’dan daha

deerlisi yoktu."
2

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Saîd b. Cübeyr der ki: "stircâ (bir musibete mâruz kalndnda nnâ Lillâh ve

nnâ leyhi Râciûn demek) bu ümmetin dnda hiç kimseye verilmemitir.

Eer birine verilecek olsayd Hz. Yâkub’a verilirdi. Onun: "Vah! Yûsufa vah!"

dediini duymaz msnz?’’3

bn Ebî Hâtim, Ahnef b. Kays’tan, Resûlullah'n (uiidlahu aleyhi veaiM öyle

buyurduunu nakleder: "Hz. Dâvud: «Ey Rabbim! srâiloullan sana brahim,

shâk ve Yakûb ile (bunlarn isimleriyle) dilekte bulunuyorlar. Beni de bunlarn

dördüncüsü kl»deyince, Yüce Allah ona öyle vahyetti: «Ey Dâvüd, muhakkak

ki brahim, Benim sebebimle atee atld ve sabretti. Bu musibet senin bana

gelmedi. Muhakkak ki shâk, Benim sebebimle kann verdi. (Kurban edilmeye

raz oldu) ve sabretti. Bu musibet de senin bana gelmedi. Yakûb'un sevgili

(çocuunu) ondan aldm da nihayet üzüntüden gözleri aarmasna ramen

sabretti. Bu musibet de senin bana gelmedi.»"
4

bn Cerîr’in bn Abbâs’tan bildirdiine göre "fJâS'” kelimesi, "Hüzünlü"

mânâsndadr.5

1 bn Sa'd (7/187) ve bn Ebî eybe (13/90, 503).

2

Abdullah b. Ahmed (sh. 84) ve bn Cerir (13/313, 359).

3 Abdurrezzâk (1/327), bn Cerîr (2/708, 13/295) ve bn Ebî Hâtim (7/2185).

4 bn Ebî Hâtim (7/2186). bn Kesîr (4/329) der ki: "Bu hadis mürsel olup ayn
zamanda münkerdir. Doru olan ise, kurbân edilenin Hz. smail olduudur. Hadîsin

râvîlerînden Alî bn Zeyd bn Cud'ân'm birçok münker ve garîb hadîsleri vardr. En

dorusunu Allah bilir."

5 bn Cerîr (14/256).
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bnu'l-Enbârî el-Vakf ve'l-btidâ'da ve Tastî’nin bn Abbâs’tan bildirdiine

göre Nâfi b. el-Ezrak ona: "Bana yüce Allah'n, âyette geçen sözünün

mânâsn söyle" deyince, bn Abbâs öyle cevap verdi: "Kederli olan"

demektir. Kays b. Zuheyr, bununla ilgili olarak öyle demitir :

Eer âs'n musibeti dolaysyla kederimi içime atyor idiysem da,

Artk bugün ben dilimin ban çözmü bulunuyorum.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in Mücâhid’den

bildirdiine göre kelimesi, "Hüzünlü” mânâsndadr.’

bnu'l-Mübârek, Abdurrezzâk, bn Cerir, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre bn Abbâs, buyruunu açklarken:

"Hz. Yâkub, hüznünü içinde gizlemi ve hayrdan baka bir ey
söylememitir." Baka bir lafzda ise: "Hüznünü içinde gizleyip durdu ve kötü

bir söz söylemedi" demitir.

2

bn Cerîr ve bnu'l-Münzir’in Atâ el-Horasânî'den bildirdiine göre "LJa?"

kelimesi, "Çok kederli" mânâsndadr.

3

bn Ebî Hâtim'in krime’den bildirdiine göre kelimesi, “Çok

kederli" mânâsndadr.

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre

Dahhâk: "jLkS” kelimesi, "Çok üzgün "mânâsndadr, demitir.

4

ibn Cerîr’in Mücâhid'den bildirdiine göre "f-kS” kelimesi, "Çok kederli"

mânâsndadr.
5

1 bn Cerîr (13/296) ve bn Ebî Hâtim (7/2187).
2

bnu'l-Mübârek (468), Abdurrezzâk (1/327), bn Cerîr (13/297) ve bn Ebî Hâtim

(7/2187).

3 bn Cerîr (13/297),

4 bn Cerîr (13/297) ve bn Ebî Hâtim (7/2187).

5 bn Cerîr (13/296).
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bn Cerîr ve Ebu'-eyh, bn Zeyd'in öyle dediini bildirin

konumayan demektir. Hz. Yâkub o kadar üzülmütü ki onlarla (çocuklaryla)

konumuyordu .

1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in Leys b. Ebî Süleym'den bildirdiine göre

Cibril, zindanda olan Hz. Yûsuf'n yanna girince, Hz. Yûsuf onu tand ve: “Ey

Rabbi katnda deerli olan melek! Yâkub hakknda bilgin var m?” diye sordu.

Cibril: “Evet” cevabn verince, Hz. Yûsuf: “Ne yapt?" diye sordu. Cibril:

"Sana olan üzüntüsünden dolay gözlerine ak dütü” cevabn verince, Hz.

Yûsuf: "Onun üzüntüsü ne kadar?” diye sorunca, Cibril: “ilk çocuu ölen

yetmi kadnn üzüntüsü kadar” cevabn verdi. Hz. Yûsuf: “Buna karlk

kendisine ecir var m?” diye sorunca, Cibril: “Evet, yüz ehid sevab ald"

cevabn verdi .

1

bn Cerîr, Leys'in vastasyla Sâbit el-Bunânî'den ayn rivayette

bulunmutur.
3

bn Cerîr, Leys b. Ebî Süleym vastasyla Mücâhid'den bildirir: Hz. Yûsuf

Msr'dayken, Cibril kendisine bir adam suretinde geldi. Hz. Yûsuf onu

görünce tanyp karlad ve: “Ey güzel kokulu, temiz elbiseli ve Rabbi

kadnda deerli olan melek! Yâkub hakknda bilgin var m?” diye sordu. Cibril:

“Evet” cevabn verince, Hz. Yûsuf: “Durumu nasldr?” diye sordu. Cibril:

"Gözlerini kaybetti” cevabn verince, Hz. Yûsuf: “Gözlerini kaybetmesine

sebep olan ey nedir?” diye sordu. Cibril: “Sana olan üzüntüsünden dolay”

cevabn verince, Hz. Yûsuf: “Buna karlk kendisine ne verildi?” diye sordu.

Cibril: “Yetmi ehid sevab verildi” cevabn verdi .

4

bn Cerîriin bildirdiine göre Abdulah b. Ebî Cafer der ki: Hz. Yûsuf

hapisteyken yanna Cibril girince: “Ey Cibril! Babamn hüznü hangi dereceye

vard?” diye sordu. Cibril: “lk çocuu ölen yetmi kadnn üzüntüsü kadar”

1 bn Cerîr (13/298).
1 bn Cerîr (13/309) ve bn Ebî Hatim (7/2186).

3 bn Cerîr (13/311, 312).

4 bn Cerîr (13/309, 310).
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cevabn verince, Hz. Yûsuf: "Buna karlk kendisine ne kadar ecir verildi?”

diye sordu. Cibril: “Yüz ehid sevab verildi” cevabn verdi.’

ibn Ebî eybe, Halef b. Haveb'den ayn rivâyette bulunmutur.

2

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu’ eyh'n

Vehb b. Münebbih’den bildirdiine göre Hz. Yûsuf zindandayken, Cibril

kendisine müjdeyi getirince, Hz. Yûsuf'a: “Ey sddîk! Beni tanyor musun?”

dîye sordu. Hz. Yusuf: "Ben tertemiz bir yüz, hata ileyenlerin ruhuna

benzemeyen ho bir ruh görüyorum” cevabn verince, Cibril: "Ben Âlemlerin

Rabbinin elçisiyim, Ben Ruh'ul-Emin'im” dedi. Bunun üzerine Hz. Yusuf:

"Cünahkârlann bulunduklan yere seni sokan nedir? Oysa sen temizlerin

temizi, Allah'a en yakn olanlann ba, Âlemlerin Rabbinin eminisin” deyince,

Cibril: "Ey Yusuf! Bilmiyor musun ki Allah arz peygamberlerin temizlii ile

temizler. Yine bilmiyor musun ki, peygamberlerin girmi olduu yerler,

yerlerin en temizidir. Muhakkak ki Allah senin vastanla, hapishaneyi ve

çevresindekileri tertemiz yapmtr! Ey temizlerin temizi! Ey temizlenmi

olanlann oiu! Senin ve salih ve muhlis olan babalanntn temizliiyle

temizlenilir” dedi. Hz. Yûsuf: "Bana sddiklann ismi nasl verilebilir? Sen beni

temizler, muhlisler ve salihlerden sayarken, nasl sddîklerin isimleriyle

isimlendirirsin? Oysa ben, günahkârlann girdii yere girdim. Ben, dalalette

olanlar ve müfsitterle adlandnldm” deyince, Cibril: "Hüzün, kalbini fitneye

düürmedi, esaret hürriyetini kirletmedi, Rabbine isyan ederek efendin olan

kadna itaat etmedin. Bu yüzden Allah, seni sddk olarak isimlendirdi.

Muhlislerden sayd, seni salih atalarnn arasna katt” Hz. Yûsuf: "Yâkub

haknda bilgin var m?” diye sorunca, Cibril: " Evet. Allah ona güzel bir sabr

vermitir ve senin için onu üzüntü ile belâlandrmtr. Onun kalbi üzüntü

dolu ve bunu belli etmiyor" cevabn verdi. Hz. Yûsuf: "Onun üzüntüsü ne

kadar?” diye sorunca, Cibril: "jlk çocuu ölen yetmi kadnn üzüntüsü

kadardr” cevabn verdi. Hz. Yûsuf: "Onun sevab ne kadardr?” diye

sorunca, ise Cibril: "Yüz ehid sevab kadardr" karln verdi .

3

1 bn Cerîr (13/310).
2 bn Ebî eybe (13/212).

3 bn Cerîr (13/310, 311) ve bn Ebî Hatim (7/2140).
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bn Cerîr’in bildirdiine göre klime der ki: “Hz. Yûsuf zindandayken Cibril

kendisine gelip selam verince, Hz. Yakub'un: "Ey Rabbi katnda deerli, güzel

kokulu ve temiz elbiseli olan melek! Yâkub haknda bilgin var mt?” diye sordu.

Cibril: " Evet. Çok fazla üzülmü” cevabn verince, Hz. Yûsuf: “Onun sevab

ne kadardr?” diye sorunca, ise Cibril: "lk çocuu ölen yetmi kadnn ald
sevap kadardr” karln verdi. Hz. Yûsuf: "Sence onunla buluabilecek

miyim?” diye sorunca, Cibril: "Evet” cevabn verdi. Bunun üzerine Hz. Yûsuf

mutlu oldu .” 1

bn Cerîriin Hasan( Basri)'den bildirdiine göre Resûlullah'a (sbIIbNbIhj aleyhi

vesEiemi: "Hz. Yûsuf'un, oluna olan üzüntüsü ne dereceye vard?” diye

sorulunca, Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi veseiiem):
"lk çocuu ölen yetmi kadnn

üzüntüsü kadar üzülmütü" cevabn verdi. "Onun sevab ne kadardr?” diye

sorulunca ise: "Yüz ehid sevab vardr. Çünkü onun gece olsun gündüz olsun

bir an bile Allah hakknda kötü zanda bulunmad" cevabn verdi .

2

Ahmed, Zühd'de, Amr b. Dinar'dan bildirdiine göre Hz. Yâkub’a ilk

çocuu ölen yetmi kadnn üzüntüsü kadar üzüntü verilmiti ve bu üzüntüyü

seksen yl tad.

i 'o*
jt Ly- JiijSrJglsSrtiîijilî

"(Oullan:) «Allah'a andolsun ki sen hâlâ Yusufu anyorsun.

Sonunda ya hasta olacaksn ya da büsbütün helâk

olacaksn!» dediler.” (Yûsuf Sur. 85 )

bn Ebî eybe, bn Cerir, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in

bildirdiine göre bn Abbâs bu âyete: "Allah'a and olsun ki, hâlâ Yusufu

anyorsun. Sonunda ya ar bir ekilde hastalanacaksn veya öleceksin"

mânâsn vermitir .

3

bn Ebî eybe, bn Cerir, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Mücâhid, bu âyeti: "Sen Yusuf'u anp onu sevmekten usanmyorsun.

1 bn Cerir (13/312, 313).

2 bn Cerir (13/308).

3 bn Cerir (13/299, 301) ve bn Ebî Hatim (7/2187, 2188).
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Sonunda ya hastalndan dolay ölüme yakn bir hale geleceksin veya

öleceksin” eklinde açklamtr.

1

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre

Katâde, bu âyeti: "Sen Yusuf’u hâlâ anyorsun. Sonunda yalanp çökeceksin

veya öleceksin” eklinde açklamtr/

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in

bildirdiine göre Dahhâk, âyette geçen kelimesinin eskiyen, "'jSJtyi”

kelimesinin ise ölmek mânâsnda olduunu söylemitir.
3

bnu’l-Enbârî ve Tastî’nin ibn Abbâs'tan bildirdiine göre Nâfi b. el-Ezrak

ona: "Bana yüce Allah'n, âyette geçen " Uü" buyruunun mânâsn

söyle” deyince, bn Abbâs: "Hâlâ Yusufu anyorsun” demektir” cevabn

verdi. Nâfi: "Peki, Araplar öylesi bir ifadenin ne anlama geldiini biliyorlar m
ki?” diye sorunca da, bn Abbâs öyle demitir: "Tabi ki! Yoksa airin:

Ömrüne yemin olsun, Hâlid'i o kadar anyorsun

Hâlbuki Tubba (kavmini) helak eden ey onu da helak etmitir” dediini

bilmez misin?

Nâfi: "Âyette geçen "li>> J>"' buyruunun mânâsn söyle” deyince,

bn Abbâs: "Arnn iddetinden bitkin düüp helak olmak” demektir"

cevabn verdi. Nâfi: "Peki, Araplar öylesi bir ifadenin ne anlama geldiini

biliyorlar m ki?” diye sorunca da, bn Abbâs öyle demitin "Tabi ki! Yoksa

airin:

Leyla y anmaktan m böyle bitkin dütün ki

Sanki atelenip doktorlarn eline dümü gibisin
"

dediini bilmez misin?”4

üjjSjc S u A ^ (UpÎj ^ ujj ju

1 bn Cerîr (13/299, 302, 304) vc bn Ebî Hatim (7/2187, 2188).

3
Abdurrezzâk (1/327) ve bn Cerîr (13/299, 302, 305).

3 bn Cerîr (13/303) ve bn Ebî Hâlim (7/2188).

4
Mesâilu Nâfi (sh. 52)
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lYâkub:) Ben gam ve kederimi sadece Allah'a arzediyorum.

Ve ben sizin bilemiyeceiniz eyleri Allah tarafndan (vahiy

ile} biliyorum, dedi." (Yû*u f sur . se)

bn Cerîriin bildirdiine göre Talha b. Musarrif el-Eyâmî der ki: Üç eyi

anma ve anmaktan kaçn. Hastalandnda ikâyette bulunma, bana bir

musibet geldiinde ikâyette bulunma ve nefsini temize çkarma. Bana

bildirildiine göre Hz. Yâkub'un yanna bir komusu girince: “Ey Yâkub!

Babann geldii yaa yetimeden zayflayp ihtiyarlamsn?” deyince, Hz.

Yâkub: "Beni, Yüce Allah'n ibtila ettii Yusuf'a olan üzüntüm ve onu anmam

zayflatp ihtiyarlatt” cevabn verdi. Bunun üzerine Yüce Allah kendisine: “Ey

Yâkub! Beni mahlûkatma ikâyet mi ediyorsun?” diye vahyetti. Hz. Yâkub:

“Ey Rabbim! Bir hata iledim, bu hatam affet” deyince, Yüce Allah: “Hatan

baladm” buyurdu. Bundan sonra Hz. Yâkub’a sorulduunda: “Ben gam

ve kederimi sadece Allah'a arzediyorum" demeye balad .” 1

Abdurrezzâk ve bn Cerîr’in Müslim b. Yesâr’dan merfu olarak bildirdiine

göre Hz. Peygamber (saiieiiahu aleyhi vesaiiem): "Kim, ikâyette bulunursa, sabretmemi

demektir" buyurup: "Ben gam ve kederimi sadece Allah'a arzediyorum"

âyetini okudu .

2

bn Mende el-Ma'rife’de, Müslim b. Yesâr’dan, Sa'd b. Mes'ûd'dan

Resûlullah'n (saMahu aleyh i veseM: "Kim, ikâyette bulunursa, sabretmemi

demektir" buyurup: “Ben gam ve kederimi sadece Allah'a arzediyorum"

âyetini okuduunu bildirir.
3

bnu'l-Münzir ve bn MerdûyeVin Abdurrahman b. Ya'mer'den

bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiafiahu aleyhi veseiiem): "Kim, ikâyette bulunursa,

sabretmemi demektir" buyurup: “Ben gam ve kederimi sadece Allah'a

arzediyorum" âyetini okudu.

bn Merdûye'nin Abdullah b. Amr'dan bildirdiine göre "Kim, ikâyette

bulunursa, sabretmemi demektir" buyurup: "Ben gam ve kederimi sadece

Allah'a arzediyorum" âyetini okudu.

1 bn Cerîr (13/308).

1
Abdurrezzâk (1/327, 328) ve bn Cerîr (13/313).

3
el-sâbe’de (3/82) geçtii üzere bn Mende.
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bn Adiy ve Beyhakî uabu'l-man’da, bn Ömer'den Resûlullah'n (saiiaibhu

leyhi resdism) öyle buyurduunu nakleder:
"
yiliin hâzinelerinden bin de

sadakay gizli vermek
,
musibet ve hastalklar gizlemektir. ikâyette bulunan

sabretmemi demektir."'

Beyhakî, baka bir kanalla, Alâ b. Abdirrahman b. Yâkub'dan Resûlullah'n

(seilaiiahu »Wi vssEiiam) öyle buyurduunu nakleder. "u üç ey iyilik

hazinelerindendir: Sadakay gizli vermek, musibeti gizlemek ve hastal

gizlemek. "
J

Beyhakî uabu'l-man’da, Enes’ten, Resûlullah'n Miaiiahu aleyhi «seiM öyle

buyurduunu nakleder "Dünya için üzgün olarak sabahlayan, Rabbine kar
kzgn olarak sabahlam demektir. Kendisine inen bir musibeti ikayet ederek

sabahlayan da, Rabbini ikayet etmi demektir. Allah, dünyalk bir ey elde

etmek için zillete düenin amelinin üçte ikisini boa çkanr. Kime Kur'ân verilir

(örenir) de cehenneme girerse, Allah onu (rahmetinden) uzaklatnr."

3

Beyhakî, merfu olarak bn Mes’ûd’dan ayn rivâyette bulunmu ve zayf

olduunu söylemitir.

Ahmed’in Zühd’de ve Beyhakrnin bildirdiine göre Ebu'd-Derdâ der ki:

"Üç ey senin muktedir olduunu gösterir: Musibete ikâyet etmemen, ar-

szn bakasna söylememen ve dilinle nefsini tezkiye etmemen.”^

Ahmed Zühd’de ve Beyhakî, Vehb b. Münebbih'in öyle dediini bildirir

"Tevrat’ta, pepee gelen u dört satn gördüm: Musibetini ikayet eden,

Rabbini ikayet etmi olur. Zenginlik elde etmek için zillete düenin dininin

üçte ikisi gider. Bakasnn elinde olana (kendisinin olmad için) üzülen

Rabbinin kaderine isyan etmi olur. Allah’n Kitab'n okuduu halde

balanmayacan düünen, Allah'n âyetleriyle alay etmi olur."*

1 bn Adiy (3/1088, 5/1934) ve Beyhakî (10047-10050). Ebu Zür'a, hadisin batl

olduunu söylemitir. bn Ebî Hâtim'in, el-lel (2/332) vc bn Hibbân, cl-Mccrûuîn'

e

(2/137, 138) bakn.
3
Beyhakî (10051).

3 Beyhakî (10044 "zayf").

4 Ahmed (sh. 143) ve Beyhakî (10042).

5 Ahmed (sh. 85) ve Beyhakî (10043).
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bn Ebi'd-Dünyâ ve Beyhakî, Haan el-Basrî'nin öyle dediini bildirir: "Bir

belaya maruz kalp bunu üç gün gizleyip kimseye söylemeyene Allah

rahmetini gönderir.'”

Abdunrezzâk, bn Ebî eybe, Ahmed Zühd'öe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn

Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in Habîb b. Ebî Sâbit'ten bildirdiine göre Hz.

Yakubun kalan yallktan dolay gözlerinin üzerine dümütü ve onlar bir

bezle kaldryordu. Kendisine: "Neden böyle oldun?” diye sorulunca, "Uzun

zaman geçmesinden ve hüznün çokluundan" cevabn verdi. Bunun üzerine

Yüce Allah kendisine: “Ey Yakub! Beni ikâyet mi ediyorsun?" diye

vahyedince, Hz. Yakub: “Ey Rabbim! Bir hata iledim, beni bala” dedi.

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Nadr b. Arabî der ki: "Hz. Yakub’un, Hz.

Yûsufa ulan hüznü uzun süre devam edince, üzüntüden gözlerini kaybetti ve

ziyaretçiler yanna girip: “Allah’n selam üzerine olsun ey Allah'n

peygamberi! Kendini nasl hissediyorsun?” demeye baladlar. Hz. Yakub ise

böyle soranlara: "htiyarlamm ve gözlerim görmez olmu" cevabn

veriyordu. Bunun üzerine Yüce Allah kendisine: “Ey Yakub! Beni, seni ziyaret

edenlere ikayet mi ettin!” diye vahyedince, Hz. Yakub: "Ya Rabbi! Bir günah

iledim, bir daha asla bu günaha dönmem” dedi ve artk kendisine böyle

soranlara: "Ben gam ve kederimi sadece Allah'a arzediyorum" karln
vermeye balad .

3

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh’in bn Abbâs’tan bildirdiine göre

âyette geçen “Jz” kelimesi “Keder" mânâsndadr.

4

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh’in Hasan( Basrî)’den

bildirdiine göre âyette geçen kelimesi “htiyaç” mânâsndadr .
5

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs, “Ve ben sizin

bilemiyeceiniz eyleri Allah tarafndan (vahiy ile) biliyorum, dedi"

1 bn Ebi'd-Dünyâ, el-Marad ve'l-Keffârat (227) ve Beyhakî (10052).
2
Abdurrezzâk (1/319), Ahmed (sh. M ), bn Cerîr (13/3U8) ve bn Ebî Hatim (//218y).

3 bn Ebî Hatim (7/2186).

* bn Cerîr (13/306).

5 bn Cerîr (13/306).
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buyruunu: "Ben, Yusufun rüyasnn sadk rüya olduunu ve ona secde

edeceimi biliyorum" eklinde açklamtr.’

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, bn Sa’d, bn Ebî eybe ve Beyhakî, uabu'l-

man’da, Abdullah b. eddâd'n öyle dediini bildirir: "Ben, son saflarda

durmu Hz. Ömer'in arkasnda sabah namazn klarken, Hz. Ömer'in: "Ben

gam ve kederimi sadece Allah'a arzediyorunT âyetini okurken, gösünden

gelen sesi duyuyordum ."2

Abdurrezzâk ve Beyhakî’nin bildirdiine göre Alkame b. Vakkâs der ki:

"H2. Ömer’in arkasnda yats namazn kldm. Yusuf Sûresini okuyup, Hz.

Yûsuf'tan bahseden yere gelince gösünden gelen sesi arka saflarda olmama

ramen duydum." 3

bn Cerîr, bn Ebî Hâtîm ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Katâde der ki:

"Bildirildiine göre Hz. Yakub'a inen her belada, Allah’a hüsnü zan besledi .”4

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Abdurrezzâk der ki: Bize ulatna göre

Hz. Yakub: "Ey Rabbim! Çocuumu ve gözlerimi götürdün" deyince, Yüce

Allah: "Evet. zzetim ve Celâlime yemin ederim ki ben sana merhamet

ediyorum. Sana gözlerini ve çocuunu iade edeceim. Seni bu ekilde ibtila

etmemin sebebi, bir deveyi kesip piirdiin ve komun kokusunu ald halde

ona vermemendir" buyurdu.

shâk b. Râhûye Tefsirinde, bn Ebi’d-Dünyâ el-Ferecu ba'de'-idde’de, bn

Ebî Hâtim, Taberânî el-Evsat’ta, Ebu'-eyh, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî

uabu’l-man’da, Enes’ten, Resulullah'n (saiiaiiahu deyh raseiiem) öyle buyurduunu

nakleder: "Hz. Yakub'un bir kardelii vard ve bu kardelii bir gün: «Ey

Yakub! Gözlerini kör eden ve belini büken ey nedir?» diye sordu. Hz. Yakub:

«Gözlerimin kör olmasnn sebebi Yusufa alamamdr. Belimi büken ey ise

Bünyanim için üzülmemdir» cevabm verince Cibril gelip: «Ey Yakub! Allah

sana selam söylüyor ve: "Beni bakasna ikayet etmeye utanmyor musun?"

1 bn Cerîr (13/307) ve bn Ebî Hâtim (7/2189).

3
Abdurrezzâk (2716), Saîd b. Mansûr, Tefsir (1138), bn Sa‘d (6/126), bn Ebî eybe

(14/7) ve Beyhakî (2057).

3

Abdurrezzâk (2703) ve Beyhakî (2058).

4 bn Cerîr (13/307) ve bn Ebî Hatim (7/2189).
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diyor» dedi. Hz. Yakub: «Ben gam ve kederimi sadece Allah'a arzediyorum»

karlm verince, Cibril: «ikayet ettiin eyi Allah daha iyi biliyor ey Yakub »

dedi. Sonra Hz. Yakub öyle dedi: «u yal adama merhamet etmeyecek misin ?

Gözlerimi aldn ve belimi büktün. Bana, ölmeden önce onu bir defa koklamam

için reyhanm (Yusuf'u geri ver. Sonra bana dilediim yap.» Cibrîl gelip öyle

dedi: «Ey Yakub! Allah sana selam söylüyor ve: "Sevin, kalbin mutlu olsun.

zzetime yemin ederim ki, eer oullarn ölü olsalar bile onlar senin için

diriltirim. Miskinler için yemek yap. Çünkü kullarm içinde en çok sevdiklerim

peygamberler ve miskinlerdir. Gözlerini neden kör ettiimi, belini neden

büktüümü, Yusufun kardelerinin ona neden böyle yaptm biliyor musun?

Bir olak kestiniz ve size oruç olan bir miskin gelince om olaktan bir ey

yedirmediniz» buyuruyor. Hz. Yakub, yemek yiyecei zaman bir münadinin:

«Yemek yemek isteyen miskinler Yakub ile yesinler» diye seslenmesini

emrederdi. Oruç olduu zaman ise bir münadiye: "Oruçlu olan miskinler

Yakub ile iftar etsin" diye seslenmesini emrederdi.

s

ûjjild
f
jd 14 c-J M iAi

"Ey oullann! Gidin de Yusufu ve kardeini iyice aratnn,
Allah'n rahmetinden ümit kesmeyin, çünkü kâfirler

topluluundan bakas Allah'n rahmetinden ümit kesmez."
(YûBuf Sur. H7)

bn Ebî Hâtim'in Nadr b. Arabi’den bildirdiine göre Hz. Yakub, yirmi dört

yl Hz. Yûsuf'un öiü mü, diri mi olduunu bilmeden yaad. Sonunda ölüm

melei kendisine göründü. Hz. Yakub: "Sen kimsin?" diye sorunca, ölüm

melei: “Ben ölüm meleiyim" cevabn verdi. Hz. Yakub: "Yakub'un ilah

hakk için söylemeni istiyorum, Yusuf'un ruhunu aldn m?" diye sorunca,

melek: “Hayr" cevabn verdi. O zaman Hz. Yakub: “Ey oullarm! Gidin de

Yusufu ve kardeini iyice aratrn, Allah’n rahmetinden ümit kesmeyin.

Çünkü kâfirler topluluundan bakas Allah’n rahmetinden ümit kesmez"

1 bn Ebi'd-Dünyâ (sh. 15), bn Ebî Hatim (7/2188), Taberânî (6105), Hâkim (2/348) ve

Beyhakî (3403). bn Kesir, Tejsîr’de (4/330) Hadisin garîb (tek kanall) olduunu

söylemitir.
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dedi. Oullan Msr'a gittiler ve Hz. Yûsuf'un huzuruna girince, ona daha

önce söylemedikleri kadar yumuak sözler söyleyip: "Ey aziz! Bizi ve ailemizi

ktlk bast ve biz deersiz bir sermaye ile geldik
"

1

dediler.

1

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in

bildirdiine göre Katâde, “dil pj buyruunun, “Allah’n

rahmetinden ümidinizi kesmeyin" mânâsnda olduunu söylemitir.
3

bn Cerir, Dahhâk'tan ayn rivâyette bulunmutur .

4

bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in ibn Zeyd'den bildirdiine göre " pj ^ îylb

ii” buyruu, “Allah'n, içinde bulunduunuz durumdan kurtaracana dair

ümidinizi kesmeyiniz” mânâsndadr.
5

iiU liifj jill Uitj ILü jjjiil Ljj U jJUîp UÜ

iül <1)1 (i-lya.Tj

husufun yanna girdiklerinde dediler ki: Ey aziz! Bizi ve

ailemizi ktlk bast ve biz deersiz bir sermaye ile geldik.

Hakkmz tam ölçerek ver. Ayrca bize bata da bulun,

üphesiz Allah sadaka verenleri mükâfatlandrr.”
(Yûsuf Sur. 88)

bn Ebl Hatim ve Ebu'-eyh'in Katâde'den bildirdiine göre âyette geçen

“‘jhJl” kelimesi, maddi sknt mânâsndadr.

6

ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bn Abbâs'tan bildirdiine göre “<ulÂo”

kelimesi, dirhem kelimesi ise çok olmayan mânâsndadr .

7

1

Yûsuf Sur. 88
2 bn Ebî Hatim 87/2189).

3 Abdurrezzâk (1/328), bn Cerîr (13/314) ve bn Ebî Hitim (7/2190).

4 bn Cerîr (13/315).

5 bn Cerîr (13/315).
6 bn Ebî Hâtûn (7/2190).

7 bn Cerîr (13/318) ve bn Ebî Hatim (7/2191).
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Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, ibn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve

Ebu'-eyh'in ibn Abbâs'tan bildirdiine göre “-> âM-k/' buyruu, deersiz

mal, eski ip ve çul gibi eyler mânâsndadr.’

Ebû Ubeyd, bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-

eyh'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre “sâ-'jl buyruu, normal

deerinden aa saylmadkça geçerli satlmayan, deersiz ve kalp para

mânâsndadr.

1

Saîd b. Mansûr, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh'in krime’den bildirdiine

göre kelimesi, az olan mânâsndadr. 3

bn Ebî Hâtim’in krime’den bildirdiine göre kelimesi, kalp para

mânâsndadr.

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in Saîd b. Cübeyr ve krime’den

bildirdiine göre “5I-ji” kelimesi hakknda biri: “Eksik”, dieri ise: “Deersiz

para mânâsndadr” demitir.4

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in Abdullah b. el-

Hâris'ten bildirdiine göre “ol-> buyruu, yün ve ya gibi Araplarn

eyalan, mânâsndadr.5

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in Ebû Sâlih'ten bildirdiine göre

“©t->i iHV buyruundan, çitlenbik, çam fst ve pamuk kastedilmitir.
6

Abdurrezzâk ve bnu'l-Münzir’in Katâde’den bildirdiine göre " 5il«Lj

©lâ-^i” buyruundan, zayf olan deve ve srlar kastedilmitir.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in Dahhâk’tan bildirdiine göre

“©^->L" kelimesi, deersiz mânâsndadr.’

1

Abdurrezzâk (1/328), Saîd b. Mansûr, Tefsîr (1141), bn Cerîr (13/318) ve bn Ebî

Hâtim (7/2191).
2 bn Cerîr 813/317, 318) ve bn Ebî Hâtim 87/2191).

3 Saîd b. Mansûr, Tepir (1139).

4 bn Cerîr (13/318, 319) ve bn Ebî Hâtim (7/2191, 2192).

5 bn Cerîr (13/319) ve bn Ebî Hâtim (7/2191).

6 bn Cerîr (13/319, 320) ve bn Ebî Hâtim (7/2191).
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bnu'n-Neccâfn bn Abbâs'tan bildirdiine göre “51

buyruundan, kavrulmu un kastedilmitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Enes'e, bir eyi (ücret karl) ölçenler,

ücretlerini müteriden mi, yoksa satandan m alrlar?” diye sorulunca, Eres:

“Doru olan, ücretin satcya ait olmasdr. Hz. Yûsufun kardeleri:

“Hakkmz tam ölçerek ver. Ayrca bize bata da bulun" demilerdi. Öl çen

kii de Hz. Yûsuf’tu” cevabn verdi.
2

bn Cerifin brahim'den bildirdiine göre bu âyet, Abdullah'n

mufshafnda, “OSj j jç£j £J vjjt»” eklindedir.3

bn Cerîriin bildirdiine göre Süfyân b. Uyeyne'ye, Allah'n Resulünden

önce, peygamberlerden herhangi birine sadaka haram klnm myd?” diye

sorulunca, Süyfân: "Yüce Allah'n, “Hakkmz tam ölçerek ver. Aynca bize

bata da bulun. üphesiz Allah sadaka verenleri mükâfatlandrr"

buyurduunu duymadn m?" karln verdi.4

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr der ki:

“Peygamberler sadakay yemezler. Hz. Yûsufun kardelerinin ellerinde,

deersiz ve geçerli olmayan para vard. Bu sebeple Hz. Yûsufa: "Bize

müsamahakâr davran ve paramzn eksik ve deersiz olmas sebebiyle eksik

ölçme” dediler.5

bn Cerir, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh'in, bn Cüreyc'den bildirdiine göre

“Ayrca bize bata da bulun” buyruuyla, "Bize kardeimizi geri ver” sözü

kastedilmitir.
6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bir adam, Ömer b. Abdilazîz’e: “Bana

bata bulun, Allah sana cenneti balasn” deyince, Ömer b. Abdilazîz:

1 bn Cerir (13/322).
5 bn Ebî Hâlim (7/2192).

3 bn Cerir (13/320). Bu kraat, eldeki Kur'ân'u metnine muhalif olduu için âz bir

krattr.

4 bn Cerir (13/325).

5 bn Cerir (13/325) ve bn Ebî Hâlim (7/2192, 2193).

6 bn Cerir (13/325, 326).
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"Yazk sana! Allah bata bulunmaz. Allah bata bulunanlar

mükâfatlandrr" karln verdi.

1

Ebû Ubeyd ve bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid’e: "Kiinin

duasnda: «Allahm! Bana bata bulun» demesi kerih görülür mü?" diye

sorulunca, "Evet, ancak sevap uman kii bata bulunur" cevabn verdi.

bn Ebî Hâtim'in Sabit el-Bünânî'den bildirdiine göre Hz. Yakub'un

oullanna: "Msr'da, miskinlere yediren ve yetimlerin kucan malla

dolduran bir adam var" denilince, onlar: "Bu kiinin bizim ailemizden olmas

gerekir" dediler ve baktklannda onun Hz. Yakub'un olu Hz. Yûsuf olduunu

gördüler/

y, iîj UiU 411 ly.
j IJUJ Üt jti Jüjl cjY L:

1Î ijJL

jr-Aijl âi Y âl ty >iei Jt

"Yoksa sen, gerçekten Yusuf musun? dediler. O da: «(Evet)

ben Yusufum, bu da kardeim. (Birbirimize kavumay)
Allah bize lütfetti. Çünkü kim (Allah'tan) korkar ve

sabrederse, üphesiz Allah güzel davrananlann mükâfatn
zayi etmez» dedi." (Yûsuf Sur. oo)

Ebu’-eyh’in, A'me'ten bildirdiine göre Yahya b. Vessâb, bu âyeti " üî

cM” eklinde, tek hemzeyle okumutur/

Ebu'-eyh’in Dahhâk'tan bildirdiine göre bu âyet, Abdullah'n kraatnda

"uU- ii {y* {Jc^ ijjhj El ji" eklindedir.

Ebu’-eyh, "Çünkü kim (Allah'tan) korkar ve sabrederse, üphesiz Allah

güzel davrananlarn mükâfatn zayi etmez" buyruunu açklarken: "Kim

zinadan saknr ve bekârla sabrederse, üphesiz Allah güzel davrananlann

mükâfatn zayi etmez” demitir.

1 bn Ebî Hâlim (7/2193).

2 bn Ebî Hâlim 7/2193, 2194 (1 1938).

3 bn Kesîr ve Ebû Cafer de bu ayeti ayn ekilde okumutur. Dierleri ise soru

cümlesi eklinde iki hemzeyle okumulardr. et-Ner'e (1/289) bakn.
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bn Ebî Hâtm ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Rabî b. Enes der ki: “lk

kutsal kitapta öyle yazldr: “Hased eden, hasediyle kendinden bakasna

zarar veremez. Birinin hased etmesi sebebiyle kiiye zarar gelmez. Hased,

sahibini eksiltir. Kskanlan kii ise sabrettii takdirde Allah, onu sabn

sebebiyle kurtarr. Çünkü Yüce Allah: “Çünkü kim (Allah'tan) korkar ve

sabrederse, üphesiz Allah güzel davrananlarn mükâfatn zayi etmez"

buyurmaktadr.
1

ÛU laU A\ Üj\ âi jJU

"(Kardeleri) dediler ki: Allah'a andolsun, hakikaten Allah

seni bize üstün ktm. Gerçekten biz hataya dümüüz."
(Yûuuf Sur. 9l)

bn Cerir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katade,

"(Kardeleri) dediler ki: Allah'a andolsun, hakikaten Allah seni bize üstün

klm. Gerçekten biz hataya dümüüz" buyruunu açklarken öyle cedi:

“Kardeleri bu sözü, Hz. Yûsuf kendini tanttktan, onlara yumuak davranp,

yaptklann yüzlerine vurmadn ve knamadn gördükten sonra

söylediler."
1

I j^-ji âl ’Jk f
jJ

"(Yusuf) dedi ki: Bugün sizi knamak yok, Allah sizi affetsin!

O, merhametlilerin en merhametlisidir." (Yûsuf s ur. 92)

Abd b. Humeyd ve bnu'I-Münziriin krime'den bildirdiine göre “cp”
kelimesi, ayplamak mânâsndadr.

Ebu’-eyh, Amr b. uayb’dan, o babasndan, o da dedesinin öyle

dediini bildirin Resûlullah (sallaiiahu aleyhi vesellem) Mekke’yi fethettii zaman halka

dönüp: "Ne dersiniz ve (size) ne (yapacam) zannedersiniz
?"

diye sordu.

Halk: “Sen cömert olan bir amcaoglusun “ karln verince, Hz. Peygamber

(sollallahu aleyhi vesellem)* “Bugün sizi knamak yok, Allah sizi affetsin" buyurdu-

1 bn Ebî Hatim (7/2194).

1 bn Cerir (13/330) ve bn Ebî Hâtim (7/2194).
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bn Merdûye’nin ibn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi

resellem) Mekke’yi fethedince minbere çkp Allah'a hamd ve sena ettikten

sonra: "Ey Mekke halkt! imdi (size) ne (yapacam) zannedersiniz. Ne

dersiniz ?" buyurdu. Halk: “Cömert olan biramcaoglu hakknda hayr bekleriz

ve hayr söyleriz. Sen bize galip geldin” cevabn verince, Hz. Peygamber

(saiiaiiahu aleyhi resellem):
"
Size, kardeim Yusufun söyledii gibi söylerim. «Bugün sizi

knamak yok, Allah sizi affetsin! O, merhametlilerin en merhametlisidir
»"

buyurdu.

Beyhakî Delâil'de, Ebû Hureyre’den bildirir; Hz. Peygamber (Mllallalm aleyhi vesalkm)

Mekke’yi fethettii zaman, Kâbe'yi tavaf edip iki rekat namaz kldktan sonra

Kâbe'nin yanna gidip kapnn iki yanndaki dilmelerden tutarak, halka:
"
Ne

dersiniz ve (size) ne (yapacam) zannedersiniz

V

diye sordu. Halk: "Seni

yumuak ve merhametli bir yeen ve amcaolusun " karln verince, Hz.

Peygamber MaMn aleyhi resdiem): "Size, Yusufun söyledii gibi söylerim. «Bugün

sizi knamak yok, Allah sizi affetsin! O, merhametlilerin en merhametlisidir»
"

buyurdu. Bunun üzerine halk, sanki kabirlerinden çkarlm gibi çkp (küfrü

terk edip) slam'a girdiler.”
1

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Atâ el-Horasânî der ki:

Gençlerden ihtiyaçlann karlanmasn taleb etmek, yallardan taleb

etmekten daha kolaydr. Nitekim Hz. Yusuf, (kendisinden af isteyen

kardelerine): "Bugün sizi knamak yok" demiti. Hz. Yakub ise (kendileri

için balanma dilemesini isteyen oullarna): "Rabbim'den balanmanz
dileyeceim"" demiti .

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû mrân el-Cevnî: "Vallahi! Hz.

Yûsuf'n balamas gibisini duymadk” demitir.

4

1

Beyhakî (5/57) ve Sünen (9/1 18).

2
Yûsuf Sur. 98

3 bn Ebî Hâtim (7/2195).

4 bn Ebî Hâlim (7/2195).
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"u benim gömleimi götürün de onu babamn yüzüne
koyun, (gözleri) görecek duruma gelir. Ve bütün ailenizi

bana getirin." (Yûsuf Sur. ©3)

Hakîm et-Tirmizî ve Ebu'-eyh'in Vehb b. Münebbih’ten bildirdiine göre,

Hz. Yûsuf'un kardelerinin bana (önceki âyetlerde geçen) bu olaylar

gelince, Hz. Yakub, Yûsuf olduunu bilmedii vezire öyle bir mektup yazd:

“Rahman ve Rahim olan Allah'n adyla. Senin için, kendisinden baka ilah

olmayan Allah'a hamd ederim. Derim ki: 8iz, her türlü belaya maruz kalan bir

aileyiz. Dedem, Halilullah brahim, Allah'a olan itaatinden dolay atee atld.

Yüce Allah da ona atei serin ve selamet yapt. Yüce Allah, dedem (brâhim)e

babam kesmesini emretti ve daha sonra Yüce Allah onun yerine bir kurban

gönderdi. Benim de insanlar içinde en çok sevdiim bir olum vard ve bu

olumu kaybettim. Ona olan üzüntümden dolay da gözlerimi kaybettim.

Onun, ayn anneden olan bir kardei vard ve kaybettiim olumu

hatrlaynca, bunu banma basar, böylece biraz da olsa üzüntüm azalrd. Bu

olum, hrszlktan dolay yannda hapsedilen kiidir. Ben hiçbir zaman

çalmadm, benden çalan bir çocuk da dünyaya gelmedi." Hz. Yûsuf mektubu

okuyunca alad ve (kardelerine): “u benim gömleimi götürün de onu

babamn yüzüne koyun, (gözleri) görecek duruma gelir" dedi.

Ebu'-eyh’in, Enes’ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi ««ilam):

“u benim gömleimi götürün de onu babamn yüzüne koyun, (gözleri)

görecek duruma gelir" buyruu hakknda öyle dedi:
"
Nemrûd, Hz.

brahim'i atee att zaman, Cibril, cennetten bir gömlekle ve kilimle inerek ima

gömlei giydirdi ve kilimin üzerine oturtup, kendisi de oturarak onunla

konumaya balad. Bunun üzerine Yüce Allah: «Ey ate ! brahim'e kar serin

ve zararsz ol»' buyurdu. Eer: «Zararsz demeyip te sadece serin ol deseydi,

Hz. brahim souktan ölürdü.»"

Ebu'-eyh’in bn Abbâs’tan bildirdiine göre bir adam Resûlullah'a {saildiahu

aleyhi «essilem): “Ey beerin en hayrls!’' diye hitab edince Hz. Peygamber (saiialiahu aleyhi

veaiierr.) öyle buyurdu: "Senin dediin vasflara sahib olan kii, Allah’n helili

brahim'in olu, Allah'n kurban shak'n olu, Allah'n kulu Yakub'un olu

Yusuftur. Yüce Allah, brahim'e cennetten bir gömlek giydirmitir. brahim, o

Enbiyâ Sur. 69
1
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gömlei shâk'a, shâk ta Yâkub'a giydirmitir. Yakub da onu demir bir

muskann içine koyarak, Yusufun boynuna asmt. Eer kardeleri, bunu

bilseydi, Hz. Yûsufu kuyuya attklar zaman bu muskay kendisinden alrlard.

Yüce Allah, Hz. Yûsufu Yakub'a iade etmeyi murad ettii zaman -Hz.

Yusuf'un gördüü rüya ve yorumunun gerçeklemesi arasnda krk yl

geçmitir- Hz. Yûsuf, Hz. Yakub'a müjdeyi götüren kiiye, müjdeyi sekiz

mesken uzaktan vermesini emretti. Müjdeci, sekiz mesken mesafeye gelince Hz.

Yâkub, Hz. Yûsufun gömleinin kokusunu ald ve:
‘Eer bana bunam

demezseniz inann ben Yusufun kokusunu alyorum"' dedi. Gömlei yüzüne

sürünce de gözleri açld. Cennetten gelen herhangi bir ey, dünya

hastalklarndan herhangi birinin üzerine konulunca, Allah'n izniyle o hastalk

yok olur."

bn Ebî Hâtim, Muttalib b. Abdillah b. Hantab'n öyle dediini bildirir: Hz.

brahim atee atld zaman. Yüce Allah kendisine cennetten bir gömlek

giydirdi. Hz. brâhim bu gömlei shâk'a, Hz. shâk ta Hz. Yâkub'a, Hz. Yâkub

da Hz. Yûsuf'a giydirdi. Hz. Yûsuf bu gömlei gümü bir muskann içine

koyup boynuna asmt. Hz. Yûsuf kuyuya atld zaman ve zindandayken

gömlek onun boynunda aslyd. Kardeleri yanna girdiklerinde gömlei

muskann içinden çkarp: “u benim gömleimi götürün de onu babamn
yüzüne koyun, (gözleri) görecek duruma gelir" dedi. Hz. Yûsuf gömlei

muskann içinden çkarnca, Filistin'de Kenan diyarnda olan Hz. Yakub

(gömlein üzerindeki) cennetin kokusunu ald ve: "Eer bana bunam
demezseniz inann ben Yusufun kokusunu alyorum "

1

dedi .

3

bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Mes'ûd der ki: “Hz.

Yûsuf ailesini çannca Msr'a doksan üç kii olarak geldiler ve bütün

erkekleri peygamber, kadnlan ise sddkayd. Vallahi! Hz. Mûsa ile Msr'dan

çktklar zaman saylar alt yüz yetmi bin kiiydi."4

1

Yûsuf Sur. 94
2
Yûsuf Sur. 94

3 bn Ebî Hâtim (7/2196).

4 bn Ebî Hâtim (7/2196).
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ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Rabî b. Enes der ki: "Hz. Yakub, Hz.

Yûsuf'n yanna Msr'a, yetmi iki çocuk ve torunla gitti. Hz. Mûsa ile

Msr'dan çktklar zaman ise saylan alt yüz bin kiiydi.

1

* jj-ilâî öî Mj jli c%L.^. UJj

pjdii iftU^ iu| i ilyu

"Kafile (Msrdan) ayrlnca, babalan (yanndakilere): «Eer
bana bunam demezseniz inann ben Yusufun kokusunu

alyorum!» dedi. (Onlar da:) «Vallahi sen hâlâ eski

aknlndasn» dediler." (Yû«uf Sur. 94, 95)

Abdurrezzâk, Firyâbî, Ahmed Zühd'de, bn Cerir, bnu'l-Münzir, ibn Ebî

Hâtim, Ebu'-eyh ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs, "Kafile

(Msr'dan) ayrlnca, babalar (yanndakilere): Eer bana bunam
demezseniz inann ben Yusufun kokusunu alyorum 7" buyruunu

açklarken öyle dedi: "Kervan (Msr'dan) yola çknca rüzgâr esti ve Hz.

Yûsufun gömleinin kokusunu Hz. Yakub’a getirdi. Bunun üzerine Hz.

Yakub: "Eer beni aklszlkla suçlamazsanz inann ben Yusuf'un kokusunu

alyorum" dedi. Hz. Yakub, Hz. Yûsufun kokusunu sekiz günlük mesafeden

almt.3

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in ibn Abbâs'tan bildirdiine göre Hz. Yakub,

Hz. Yûsufun kokusunu on günlük mesafeden almt.4

bn Ebî Hâtim’in baka bir kanalla bildirdiine göre bn Abbâs’a, Hz.

Yakub'un, gömlein kokusunu ne kadarlk mesafeden ald sorulunca:

"Dokuz fersah mefaseden" cevabn verdi.
5

bnu'l-Münzir'in bildirdiine göre Haan: "Yakub, gömlein kokusunu bir

aylk mesafeden ald" demitir.

1 bn Ebî Hâtim (7/2201).
2
Yûsuf Sur. 94

3 Abdurrezzâk (1/329), bn Cerir (13/333, 337) ve bn Ebî Hâbm (7/2197).

4 bn Ebî Hâtim (7/2197).

5 bn Ebî Hâtim (7/2197).
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bn Ebî Hatim, bn Abbâs'n: “Hz. Yakub, Hz. Yûsuf'un kokusunu alt

günlük mesafeden ald" dediini bildirir .

1

Ebu’-eyh'in Muhammed b. Kab’dan bildirdiine göre Hz. Yakub, Hz.

Yûsuf'un kokusunu yedi günlük mesafeden ald.

bn Cerîr ve Ebu’-eyh, bn Abbâs'tan bildirdiine göre “jjjlai jl

buyruu: “Beni cahillikle suçlamazsanz" mânâsndadr.

3

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in, bn Abbâs'tan bildirdiine göre

jjolü
"4 buyruu: “Beni yalanclkla suçlamazsanz" mânâsndadr .

5

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in Mücâhid'den bildirdiine göre

“ jî $£J
"6 buyruu: “Beni bunaklkla suçlamazsanz" mânâsndadr.

7

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd der ki:

“Mufenned"AkI olmayan demektir. “Bu idrak edemiyor" denmesi gibi.

Nitekim bu konuda air öyle demitir:

Yava olun! Çünkü kaz akllar idrak edemezler .

8

Abd b. Humeyd ve bnu’l-Münzir'in Rabî'den bildirdiine göre “ jl

jjüoj"

9

buyruu: “Beni ahmaklkla suçlamazsanz" mânâsndadr.

bn Cerîr, bnu’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs,

“çjjiül dpü> buyruunun, “Eski yanllna devam ediyorsun"

mânâsnda olduunu söylemitir .

11

1 bn Ebî Hâtim (7/2197).
I
Yûsuf Sur. 94

3 bn Cerîr (13, 337).

4 Yûsuf Sur. 94
5 bn Cerîr (13/337) ve bn Ebî Hatim (7/2198).
6
Yûsuf Sur. 94

7 bn Cerîr (13/340) ve bn Ebî Hâtim (7/2198).
ö
ibn Cerîr (13/339) ve bn Ebî Hâtim (7/2198).

9 Yûsuf Sur. 94
10
Yûsuf Sur. 95

II bn Cerîr (13/342) ve bn Ebî Hâtûn (7/2198).
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bn Ebî Hâtim'in Saîd b. Cübeyriden bildirdiine göre

buyruu, “Eski deliliin devam ediyor” mânâsndadr .

2

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Cüreyc, “^oü dnü» buyruunun,

“Yûsuf’u sevmek eklindeki geçmiten beri sürdüregeldiin yanl-lgn

içerisindesin” mânâsnda olduunu söylemitir4

Jl ^ J5t ^ Jli Jfijli A&J J* UÎ üt uli

0yS£ V U û\ ^
“Müjdeci gelince, gömlei onun yüzüne koyar koymaz

(Yakub) görür oldu. Ben size: «Allah tarafndan (vahiy ile)

sizin bilemeyeceiniz eyleri bilirim»» demedim mi! dedi."

(Yûsuf Sur. 96)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs âyette geçen

kelimesi, haberci mânâsnda olduunu söylemitir .

5

bn Cerîr ve Ebu’-eyh, Dahhâk'tan ayn rivâyette bulunmutur.

6

bn Cerîr, bnu’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh’in bildirdiine göre

Hz. Yakub'a gelen müjdeci Yahudâ b. Yâkub'dur.
7

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süfyân der ki: “Âyette

bahsedilen müjdeci Yahudâ'dr. ibn Mes'ûd, bu âyeti “^«Ji

eklinde okumutur .

8

1

Yûsuf Sur. 95
3

ibn Ebî Hatim (7/2198).

3 Yûsuf Sur. 95
4 bn Cerîr (13/343).

5 bn Cerîr (13/343, 344) ve bn Ebî Hâtim (7/2199).

6 bn Cerîr (13/344).

7 bn Cerîr (13/344) ve bn Ebî Hâtim (7/2199).

8 bn Cerîr (13/345) ve bn Ebî Hâtim (7/2199). Bu kraat, eldeki Kurîân'n metnine

muhalif olduu için âz bir krattr.
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Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Hasan(-t Basrî) der ki: “Hz. Yakub’a

müjdeci gelince: “Yanmzda (sana verecek) bir ey yok, yedi gündür de

ekmek piirmedik, ama Allah sana ölüm sekaratn kolaylatrsn" diye dua

etti.

Abdullah b. Ahmed Zühd'ür zevâidinde ve bn Ebî Hatim, Lokmân el-

Hanefî’nin öyle dediini bildirin Bize ulatna göre Hz. Yakub’a müjdeci

gelince: “Bu gün sana, müjdene karlk ne vereceimi bilemiyorum. Ama

Allah sana ölüm sekeratn kolaylatrsn diye dua ediyorum" dedi.'

bn Ebî Hitim'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) der ki: “Hz. Yakub’a

müjdeci gelip gömlei yüzüne koyunca, Hz. Yakub: “Yusuf’u hangi din »zere

braktn?" diye sordu. Müjdeci: “slam dini üzere" cevabn verince, Hz.

Yakub: “imdi nimet tamamland" dedi .

2

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Ferkad der ki: Hz. Yûsuf

gömlei Hz. Yakub'a gönderince, Hz. Yakub gömlei alp kokladktan sonra

gözlerine koyunca, Allah onun gözlerini açt. Sonra Hz. Yakub'u, Hz. Yûsuf’un

yanna götürdüler ve Hz. Yakub, olu Yahudâ’ya dayanm olarak yürüyordu

ve Hz. Yûsuf kendisini askerler ve halkla karlad. Hz. Yakub, Yahudâ'ya: “Ey

Yahudâ! Bu Msr'n Firavun’u mudur?"diye sorunca, Yahudâ: “Hayr ey

babacm! Bu olun Yusuf'tur. Senin geldiini örenince, memleketinin

halkyla seni karlamak istedi” cevabn verdi. Bir araya geldiklerinde Hz.

Yusuf önce babasna selam vermek için ilerledi, ama babasnn Allah katnda

kendisinden üstün olduunu anlamas için, böyle yapmamas söylendi. Hz.

Yakub, olunun boynuna sarlp, onu öptükten sonra: "Ey benden hüzünleri

giderici, selam sana" dedi .
3

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Katâde der ki: Hz. Yakub, ölüm meleiyle

karlanca: “Cann aldklann arasnda Yusuf'un ruhu da var m?” diye sordu.

Ölüm melei: “Hayr" cevabn verince, Hz. Yakub: “Allah tarafndan (vahiy

ile) sizin bilemeyeceiniz eyleri bilirim, demedim mi!" dedi

1

bn Ebî Hatim (7/2 199).

2

bn Ebî Hatim (7/2199).

3 bn Ebî Hatim (7/2196, 2197).
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Abdullah b. Ahmed Zühd'ün zevâidinde ve Ebu'-eyh, Ömer b. Yûnus el-

Yemâmî'nin öyle dediini bildirir: Bize ulatna göre ölüm melei yeryüzü

halk arasnda en çok Hz. Yakub'u severdi ve Hz. Yakub'u ziyaret etmek için

Yüce Allah'tan izin istedi. Yüce Allah kendisine izin verince Hz. Yakub’un

yanna geldi ve Yakub: "Ey ölüm melei! Seni yaratan hakk için soruyorum.

Cann aldklarn arasnda Yusuf’un da ruhu var m?” diye sordu. Ölüm melei:

"Hayr” deyip: "Ey Yakub! Sana, söylediin takdirde Allah'tan ne istersen

verecei kelimeler öreteyim mi?” diye sordu. Hz. Yakub: "Evet” cevabn

verince, ölüm melei: "Ey iyilikleri hiç kesilmeyen ve iyiliklerinin saysn

kendisinden bakasnn bilmedii Allahm!, diyerek dua et” dedi. Hz. Yakub o

gece bu kelimelerle dua edince, tan aarmadan Hz. Yûsuf'un gömlei yüzüne

kondu ve gözleri açld.
1

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Muhammed b. Abdirrahman b. Abd'llah b.

Haan der ki: Amâlika’dan bir kral, Hz. Yakub'dan bir kzn isteyince, Hz.

Yakub ona haber göndererek: "Müslüman ve izzetli bir kadn, kafir ve

sünnetsiz birine helal deildir” dedi. O kral kzarak: "Hem kendisin., hem

çocuklann öldüreceim” deyip üzerine bir ordu göndererek Hz. Yakub ve

oulanna sava açt. Bunun üzerine Hz. Yakub yüksek bir tepede oturup: "Ey

ogullanm! Onlart kendi ellerinizle öldürmek mi, yoksa sizin yerinize Allah'n

onlarn hakkndan gelmesini mi istersiniz? Ben, bunu Allah'tan istedim ve bu

isteimi kabul etti” dedi. Onlar: "Onlar kendi ellerimizle öldürmemiz, bizim

için daha iyidir” karln verince, Hz. Yakub: “Ey oullanm! Allah’n onlarn

hakkndan gelmesini kabul etmiyor musunuz?” deyip onlara beddua etti ve

Amâlika ordusu yerin dibine geçirildi.

fi*
js * ij£>\± is C\ uj jîûai ûri t 1
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"(Oullan) dediler ki: «Ey babamz! (Allahtan) bizim

günahlanmzn affn dile! Çünkü biz gerçekten

günahkârlar idik.» (Yakub:) «Sizin için Rabbimden af

dileyeceim. Çünkü O çok balayan, pek esirgeyendir»

dedi." (Yûsuf s ur. 97. 9N)

Abdullah b. Ahmed (sh. 78).
1
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Ebû Ubeyd, Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, bnu'I-Münzir, bn Ebî Hatim ve

Taberânî'nin bildirdiine göre Abdullah b. Mes'ûd, "Sizin için Rabbimden af

dileyeceim"' buyruunu açklarken: “Hz. Yakub, bu sözleriyle duasn seher

vaktine ertelemiti" demitir.

2

bnu'I-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bn Abbâs'tan bildirdiine göre Hz.

Yakub, “Sizin için Rabbimden af dileyeceim
" 3 sözüyle duasn seher

vaktine ertelemiti. Çünkü seher vakti namaz klmaktayd.

Ebu'-eyh ve bn Merdûye’nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre

Resûlullah'a (saforfiahj aiqM ««itan): “Hz. Yakub neden oullan için af dilemeyi

erteledi?" diye sorulunca, Hz. Peygamber (uUtahu aleyhi resdiem): "Seher vakti dua

kabul olduu için onlar için afdilemeyi seher vaktine ertelemitir" buyurdu.

bn Cerîr ve Ebu'-eyh’in bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah (seiiaiiahu

aleyhi veaiiam) Hz. Yakub kssas hakknda: "Kardeim Yakub oullarna, «Sizleriçin

Cuma gecesi afdileyeceim» demitir" buyurdu."’

Tirmizî, Hâkim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Ali b.

Ebî Tâlib Resûlullah'n (saiitiiahu aleyhi «srfem) yanna gelip: “Annem babam sana feda

olsun Ey Allah’n Resulü! Bu Kurîân, benim gösümden kaybolup gidiyor ve

buna engel de olamyorum" deyince, Hz. Peygamber (satiaiiahu aleyhi veseiiem): "Ey

Ebu'l-Husm! Sunu baz kelimeler öreteyim mi? ki Allah bu kelimelerle seni

faydalandrsn, endeki o eyler de bakalarn faydalandrsn ve örendiin eyi

de kalbine yerletirsin" buyurdu. Hz. Ali: "Evet, ey Allah’n Rasûlü! Öret bana"

karln verince, Allah'n Resulü (saiiaium aiByhi naiiun) öyle buyurdu: "Cuma gecesi

gecenin son üçte birinde kalkmaya gücün yeterse bu saat meleklerin hazr

bulunduklar bir saattir, bu saatte dua kabul edilir. Kardeim Yakup, çocuklarna:

«Sizin için Rabbimden af dileyeceim»5 demiti ki; bu Cuma gecesine gelince

demektir. Eer buna gücün yetmezse gecenin yansnda kalk, ayet buna da gücün

'Yûsuf Sur. 98
2

Saîd b. Mansûr, Tefsîr (1144), bn Cerîr (13/347), bn Ebî Hatim (7/2200) ve Taberânî

(4548). Heysemî, Mecmau ‘z-Zevâid "de (10/155) der ki: "Ravilerden Abdurrahman b. shâk
el-Kûfi zayftr."

’ Yûsuf Sur. 98

4 bn Cerîr (13/348).

5 Yûsuf Sur. 98
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yetmezse gecenin balangcnda kalkp dört rekat namaz kl. Birinci rekatta Fatiha

ile birlikte Yasin Sûresini oku, kinci rekatta. Fatiha ve Duhân sûresini oku.

Üçüncü rekatta ise Fatiha ve Secde sûresini oku. Dördüncü rekatta ise Fatiha ile

birlikte Tebareke sûresini okursun. Teehhüdü bitirdiin vakit Allah'a hamdet ve

Allah'a en güzel ekilde senada bulunup bana ve bütün peygamberlere salavat

güzel bir ekilde getir. Sonra tüm mü'min erkekler ve kadnlan balanma

talebinde bulun ve senden önce gelip geçen tüm imanl kardelerin için

balanma isteinde bulun. Bunlardan sonra da öyle söyle: «Allahm! Hayatta

braktn sürece beni kötülüklere bulatrmamak suretiyle bana merhamet et.

Beni ilgilendirmeyen eylere özenmekten beni esirge. Seni raz edeceim eylere

eilmeyi bana nasib et. Allahm! Ey gökleri ve yeri esiz ve benzersiz yaralan ey

Celal ve ikram sahibi! Ey Allahm! Eriilmez güç sahibi ensin. Ey Rahman olan

Allahm ! Ey Allahm! Senin celalin için isterim. Yüzünün nuru için örettiin

ekilde Kur'ân' bana ezberletmeni isterim. Seni benden raz edecek ehide O
kitab okumay bana nasib et. Göklerin ve yerin esiz ve benzersiz yaratas

Allahm! Celal,
ikram ve zzet sahibi Allahm! Senin gücüne hiçbir güç eriemez.

Ey Allahm! Ey Rahman olan senin celalinle yüzünün nuru ile ve senin

kalbimin, bana örettiin gibi Kur'ân’ hfzetmesini nasib etmeni isterim. Onu,

raz olacan ekilde okumam nasib etmeni isterim. Allahm! Ey gökleri ve yeri

esiz benzersiz yaratan ey Celal ve ikram sahibi! Ey Allahm! Eriilmez güç sahibi

ensin. Ey Rahman olan Allahm! Ey Allahm! Senin celalin için isterim.

Gözümü Kitab’nla nurlundrmun, dilimi onunla söyletmeni, kalbimdeki sknty
onunla gidermeni, gönlümü onunla ferahlatman, bedenimi onunla yklman

isterim. Nitekim hak urunda bana senden bakas yardm etmez ve hakk sadece

sen verirsin. Senden baka güç kuvvet sahibi yoktur.» Ey Ebu'l-Hasan! Bunu üç

veya be veya yedi Cuma yapacak olursan Allah'n izniyle duan mutlaka kabul

edilecektir. Beni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki, bu duay yapan hiçbir

müminin duas reddedilmemitir."

bn Abbâs der ki: Vallahi! Ali, be veya yedi Cuma geçtikten sonra böyle bir

toplantda Resûlullah'a (mIIbUu aleyhi reselM geldi ve öyle dedi: "Ey Allah'n Resulü!

Bundan önce ancak dört âyet kadar ezberlemekteydim. Daha sonra bunlan

tekrar edeceim zaman ise bu âyetler aklmda kalmazlard. Bugün krk âyet

kadar ezberliyor ve bunlan sanki gözlerimin önünde kitap varm gibi

okuyorum. Yine, bir hadis dinlerdim onu tekrar etmek istediimde, unutmu

olurdum. Bugün ise hadisler iitiyorum ve onlar bir bakasna aktardm

zaman bir harf bile eksik etmeden anlatabiliyorum." Bunun üzen'ne Hz.
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Peygamber (Miwwoi8vti vesBiiem): "Ey Ebu'l-Hasan! Kâbe'ninRabbine yemin olsun ki,

sen müminsin" buyurdu.'

bn Cerîr ve Ebu’-eyh'in Amr b. Kays’tan bildirdiine göre Hz. Yakub,

"Sizin için Rabbimden af dileyeceim" 2
sözüyle duasn gece namaz klaca

zamana ertelemiti. 3

bn Cerîriin bildirdiine göre Enes b. Mâlik der ki: Allah, Hz. Yakub'un

oullarn bir araya getirdiinde ve onu sevindirdiinde, çocuklar ba baa

kalp birbirlerine: "Siz yaptklannz biliyorsunuz, ihtiyar babanzn ve

Yusuf'un sizden çektiklerinden de haberiniz var m?" dediler. Birbirlerine:

"Evet" deyip bildiklerini söyleyince, bu sefen "Yusuf ile Yakub'un affetmeleri

sizi aldatmasn. Acaba Rabbiniz size nasl muamele edecektir?" dediler ve

ihtiyar babalanna gitmeyi kararlatrdlar. Hz. Yakub'un huzuruna giderek

önünde diz çöktüler. Hz. Yusuf, Hz. Yakub'un yannda oturuyordu.

Babalanna: "Ey babamz! Benzeri için sana müracaat etmediimiz bir

durumla ilgili olarak huzurundayz. Bamza benzeri bir olay geldi" dediler ve

Hz. Yakub'u merhamete getirinceye kadar konumalarn sürdürdüler. Çünkü

peygamberler insanlar için çok merhametlidirler. Hz. Yakub: “Ey oullanm

derdiniz ne? Ne istiyorsunuz?" diye sorunca, oullan: "Senden bize, bizden

de kardeimiz Yusuf'a kadar uzanan olaylan biliyorsun" dediler. Hz. Yakub ile

Hz. Yusuf bildiklerini söyleyince, onlar: "kiniz de bizi affettiniz mi?" diye

sordular. Hz. Yakub ile Hz. Yusuf: "Evet, affettik" cevabn verince, onlar:

"Allah bizi affetmedikçe, ikinizin affnn bir faydas olmaz” dediler. Hz.

Yakub: "Ey oullanm! Ne istiyorsunuz?" diye sorunca, onlar "Bizim

isteimiz, bizim için Allah'a yalvarmandr. Eer Allah katndan affedildiimize

dair sana vahiy gelirse gözlerimiz aydnlanr, nefislerimiz itminana kavuur.

Aksi takdirde gözlerimiz, dünyada ebediyen aydnlanamaz" dediler. Bunun

üzerine Hz. Yakub kalkarak, kbleye yöneldi, Hz. Yusuf da arkasnda durdu,

dier kardeleri de ikisinin arkasnda, balarn eip, boyunlann bükerek

durdular. Hz. Yakub dua ediyor, Hz. Yusuf da "Âmin” diyordu. Bu ekilde

yirmi yl ettikleri duadan bir sonuç alamadlar. Yirminci yln banda Cibril

1

Tirmizî (3570 "Hasen") ve Hâkim (1/316 "Sahih". Heysemî, hadisin münker

olduunu söylemitir. Hadis münkerdir. Elbânî (Silsiletu'd-Da'ife, 3374).
3
Yûsuf Sur. 98

3 bn Cerîr (13/347, 348).



328 £ Yûsuf Sûresi&
gelerek Hz. Yakub'a: "Allah sana müjde vermem için beni gönderdi. Senin

oullarnla ilgili dualarn kabul, onlarn yaptklann da affetti. Allah, senden

sonra peygamberlik üzerinde onlarla antlama yapt" dedi.
1

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) der ki: "Allah, Hz. Yakub’un

oulann bir araya getirdiinde, Hz. Yakub, Hz. Yusuf'a: "Ey Yusuf!

Kardelerinin sana ne yaptn anlat" dedi. Hz. Yûsuf anlatmaya balaynca,

Hz. Yakub üzüntüden dayanamayp kendinden geçti. Hz. Yûsuf: "Babacm!
Bu, onlarn bana yaptklarnn en basitiydi" deyince, Hz. Yakub, ogullanna:

“Oullanm! Yüce Allah'n huzurunda durup bu yaptklannzdan sorulacanz

düünmediniz mi?" diye sordu. Oullan: "Ey babamz! Bu artk olmu bir

eydir. Bizim için balanma dile" dediler. Yüce Allah, Hz. Yakub'u, bir ey
istedii zaman, birinci gün veya ikinci günde vermeye, bu iki günde vermezse

üçüncü günde istediini mutlaka vermeye altrmt. Hz. Yakub: ‘ Seher

vakti olunca üzerinize su dökünün, sonra temiz elbiselerinizi giyinip yanma

geliniz” dedi. Oullan denileni yapp gelince, Hz. Yakub kalkt, Hz. Yusuf da

arkasnda durdu, dier kardeleri de onun arkasnda durup güne douncaya

kadar dua ettiler, ama tövbeleri kabul edilmedi. Sonra ikinci ve üçüncü gün

de ayn ekilde yaptlar. Hz. Yakub, dördüncü gece dua etmeyip uyuyan

oullannn yanna gelip: "Oullanm! Allah size kzgn olduu halde uyudunuz

mu? Kalknz!” dedi ve Hz. Yakub ve oullan yirmi yl Allah'tan afedilmeyi

istediler. Yüce Allah Hz. Yakub'a: "Onlar baladm ve tövbelerini kabul

ettim” diye vahyedince, Hz. Yakub: "Ey Rabbim! Onlara peygamberlikte ver"

dedi. Bunun üzerine Yüce Allah: "Onlarla, peygamberlik üzerinde antlama

yaptm" buyurdu.

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Hz. Âie der ki: “Hz. Yakub’un çocuklarnn

tövbesi ancak yirmi yl sonra kabul edildi ve bu süre zarfnda babalan

önlerinde dua etmeye devam ettiler ve Cibril gelip Hz. Yakub’a: "Ey

müminlerin ümidi, ümidimizi kesme. Ey müminlerin imdadna yetien!

mdadmza yeti. Ey müminleri zarar veren eylerden koruyan! Bizi koru. Ey

tövbe edenleri seven! Bizi bala” duasn öretene kadar tövbeleri kabul

edilmedi." (Ravi der ki): "Hz. Yâkub, bu duay seher vaktine kadar erteleyip,

o saatte bu duay yapnca, oullannn tövbesi kabul edildi."

’ bn Cerir (13/367, 368).
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ibn Ebl Hâtim’in Leys b. Sa'd’dan bildirdiine göre Hz. Yakub ve oullan,

Hz. Yusuf'a yaptklarndan dolay yirmi yl boyunca balanma dilediler ama

tövbeleri kabul edilmedi. Sonunda Cibril, Hz. Yakub'u bulup u duay öretti:

“Ey müminlerin ümidi, ümidimi boa çkarma! Ey müminlerin imdadna

yetien! mdadma yeti! Ey müminlerin yardmcs! Bana yardm et! Ey tövbe

edenleri seven! Beni bala!" Bu duay yaptklarnda ise dualar kabul edildi .

1

Ebû Ubeyd, bn Cerîr ve bnu'I-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc,

“(Yakub:) Sizin için Rabbimden af dileyeceim. Çünkü O çok balayan,

pek esirgeyendir, dedi. (Hep beraber Msr'a gidip) Yusuf'un yanna

girdikleri zaman, ana-babasn kucaklad, «Güven içinde Allah'n iradesiyle

Msr'a girin!» dedi
" 3
buyruunu: “Eer Allah isterse, sizin için Rabbimden af

dileyeceim" mânâsnda olduunu söyleyip: “Af dilemek ile Allah'n dilemesi

arasnda geçen ifadeler, Kuriân'n takdim ve te'hirlerinden birisidir” demitir.

Ebû Ubeyd der ki: “bn Cüreyc, âyetteki istisnann (inallah sözünün) Hz.

Yakub’un, oullarna söyledii “Sizin için Rabbimden af dileyeceim"

sözüne ait olduunu söylemitir. nallah sözü, Hz. Yûsuf'un: “Msr'a girin”

derken, kardelerine söyledii bir söz deildir.

3

ibn Cerîr’in bildirdiine göre Ebû mrân el-Cevnî der ki: “Yüce Allah, Hz.

Yûsuf'un kardelerinin kssasn, onlar ayplamak için anlatmamtr. Çünkü

bütün peygamberler cennetliktir. Onlarn kssasn anlatmasnn sebebi, kulun

Allah'tan ümit kesmemesi gerektiini örenmesi içindir.”
4

ii)l »L <jj J./1*
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1 bn Ebî Hatim (7/2200).

2
Yusuf Sur. 98, 99

3 bn Cerîr (13/351). bn Cerîr der ki: Bize göre doru olan, inallah sözünü, Hz.

Yûsuf'un söylemi olmasdr Kur'ârîn zahirine baktmz zaman da bunun böyle

olduunu görürüz, ibn Cürcyc'in sözünü dorulayacak bir delil yoktur.
4 bn Cerîr (13/368, 369).
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"(Hep beraber Msr'a gidip) Yusufun yanma girdikleri

zaman, ana-babasn kucaklad, «Güven içinde Allah'n

iradesiyle Msr'a girin!» dedi. Ana ve babasn tahtnn
üstüne çkartp oturttu ve hepsi onun için (ona kavutuklar
için) secdeye kapandlar. (Yusuf) dedi ki: “Ey babacm!
te bu, daha önce (gördüüm) rüyann yorumudur. Rabbim
onu gerçekletirdi. Dorusu Rabbim bana (çok ey) lütfetti.

çünkü beni zindandan çkard ve eytan benimle
kardelerimin arasn bozduktan sonra sizi çölden getirdi.

üphesiz ki Rabbim dilediine lötfedicidir. Kukusuz O çok

iyi bilendir, hikmet sahibidir." (Yûsuf Sur. 99, 100)

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Ebû Hureyre der ki: "Hz. Yakub Msr’a, Hz,

Yûsuf'un idaresindeyken yüz otuz yanda girdi ve onun idaresi altnda otuz

yl yaad. Hz. Yûsuf, yüz yirmi yanda vefat etti." Yine bana bildirildiine

göre Hz. brahim, yüz doksan be yl yaamtr.

bn Ebt Hâtim ve Ebu'-eyh'in Katâde’den bildirdiine göre a!| jil
" 1

buyruu, "Anne ve babasn kucaklad" mânâsndadr.

2

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in Vehb (b. MünebbihJ'ten bildirdiine göre

"Ana ve babasn tahtnn üstüne çkartp oturttu
"3 buyruundaki anne

babasndan kast, babasyla teyzesidir. Hz. Yûsuf annesi, kardei Bünyamin'i

doururken vefat etmiti .

4

Ebu'-eyh’in Süfyân b. Uyeyne’den bildirdiine göre "Ana ve babasn

tahtnn üstüne çkartp oturttu
"5 buyruundaki anneden kast teyzesidir.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bn Abbâs'tan bildirdiine göre âyette geçen

"j^”1

kelimesi, taht mânâsndadr .

2

1

Yûsuf Sur. 99
2 bn Ebî Hâtim (7/2201).

3 Yûsuf Sur. 100

4 bn Ebî Hâlim (7/2201).

5 Yûsuf Sur. 100
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bn Cerîr ve bnu'l-Münzir'in Mücâhid’den bildirdiine göre âyette geçen

\£ij"3 kelimesi, taht mânâsndadr.

4

bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in bn Zeyd’den bildirdiine göre

âyette geçen J£^ buyruu, "Ana ve babasn oturduu yere

çkarp oturttu" mânâsndadr.
6

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Adiy b. Hâtim, " jZJ, 23 i^$"7 buyruunu

açklarken öyle dedi: "Sizden öncekilerin selamlama ekli böyleydi. Allah

selamlarken eilme yerine sîzlere "Es-selâmu aleykum" sözünü vermitir."

8

Abdurrezzâk, ibn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in

bildirdiine göre Katâde, "Ij

I

kL 23 buyruunu açklarken öyle dedi:

"Sizden öncekiler eilerek birbirlerine selam verirlerdi. Allah bu ümmete bir

ihsan ve nimet olarak, selam verirken eilme yerine cennet ehlinin selam

olan «Es-selâmu aleykum» sözünü vermitir."’
0

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bn Zeyd'den bildirdiine göre

âyette geçen selamlama, meleklerin Hz. Âdem'e secde yapmalan gibi yaplan

sayg secdesidir. Bu secde ibadet maksadyla yaplm bir secde deildir.”

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Cüreyc der

ki: "Bize bildirildiine göre Hz. Yûsuf’un anne babas ve kardeleri, Acemlerin

yapt gibi kendisine balann eerek iaretle secde yapmlard. O zaman

bazlar, imdi olduu gibi bu ekilde selam verirdi.''
12

1

Yûsuf Sur. 100
2 bn Cerîr (13/354) ve bn Ebî Hâtim (7/2201).

3 Yûsuf Sur. 100

4 bn Cerîr (13/353).

5 Yûsuf Sur. 100
6 bn Cerîr (13/354) ve bn Ebî Hatim (7/2202).

7
Yûsuf Sur. 100

6 bn Ebî Hâtim (7/2202).

5 Yûsuf Sur. 100

Abdurrezzâk (1/328), bn Cerîr (13/355) ve bn Ebî Hâtim (7/2202).

11 bn Cerîr (13/356) ve bn Ebî Hâtim (7/2202).
12 bn Cerîr (13/355, 356).



M2 ^ Yûsuf Sûresi&
bn Cerîr'in Dahhâk ve Süfyân'dan bildirdiine göre, onlann selam bu

ekilde yaplmaktayd .

1

Firyâbî, bn Ebî eybe, bn Ebi'd-Dünyâ el-Ukûbât'ta, bn Cerîr, bnu'l-

Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh, Hâkim ve Beyhakî uabu'l-rmn’öa,

Selmân el-Fârisî'nin: "Hz. Yûsufun rüyay görmesi ile gerçeklemesi arasnda

krk yl vardr” dediini bildirir .

2

bn Ebî eybe, bn Cerîr, Ebu'-eyh ve Beyhakî’nin bildirdiine göre

Abdullah b. eddâd: "Hz. Yûsufun rüyay görmesi ile gerçeklemesi arasnda

krk yl vardr. Rüyann tahakkukunun en fazla gecikecei süre bu kadardr”

demitir.

3

bn Ebî Hâtim’in Katâde'den bildirdiine göre Hz. Yûsufun rüyay görmesi

ile gerçeklemesi arasnda otuz yl vardr .

4

Abdullah b. Ahmed Zrihd'ün zevâidinde, Hasan(- Basrî)'nin: "Hz. Yûsufun

rüyay görmesi ile gerçeklemesi arasnda seksen yl vardr” dediini bildirir.
5

bn Cerîr, Hâkim ve bn Merdûye’nin Fudayl b. yâd'dan bildirdiine göre

Hz. Yûsufun, Hz. Yakub'dan aynlmas ile bulumalan arasnda seksen yl

vardr.

6

bn Cerîr, bn Cüreyc'in: "Hz. Yûsufun, Hz. Yakub'dan ayrlmas ile

bulumalan arasnda yetmi yedi yl vardr” dediini bildirir.

bn Ebî eybe, Ahmed ZüM'de, bn Abdilhakem Futûh Msr'da, bn Cerîr,

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh, Hâkim ve bn Merdûye’nin

bildirdiine göre Hasan(- Basrî) der ki: "Hz. Yûsuf kuyuya on yedi

1

bn Cerîr (13/355, 356).
2 bn Ebî eybe (11/82, 83), bn Ebi'd-Dünyâ (157), bn Cerîr 813/357), bn Ebî Hâtim

(7/2202), Hâkim (4/396) ve Beyhakî (4780).

3 bn Ebî eybe (11/82), bn Cerîr (13/358) ve Beyhakî (4781).

4 bn Ebî Hâtim (7/2202).

5 Abdullah b. Ahmed (sh. 84).

6 bn Cerîr (13/359, 360) ve Hâkim (2/572).
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yandayken atld. Babasyla da seksen yl sonra bulutu. Babasyla

bulutuktan sonra yirmi üç yl yaad ve yüz yirmi yanda vefat etti."
1

bn Merdûye'nin Ziyâd'dan, merfu olarak naklettiine göre Hz.

Peygamber (sallellahu aleyhi »eseiiam): "Hz. Yûsuf, yirmi küsur yl köle oarak kald"

buyurdu.

Abdullah b. Ahmed Zühd’ün zevâidinde, Huzeyfe'nin: "Hz. Yûsuf'un, Hz.

Yakub'dan aynlmas ile bulumalar arasnda yetmi yl vardr” dediini

bildirir.

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in Ali b. Ebî Talha'dan bildirdiine göre

"eytan benimle kardelerimin arasn bozduktan sonra sizi çölden

getirdi"
2 buyruunda geçen çölden kast, Filistin'dir.

3

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Katâde,

"eytan benimle kardelerimin arasn bozduktan sonra sizi çölden

getirdi
"4 buyruunu açklarken: "Hz. Yakub ve oullannn kald yer Kenan

diyan idi. Orada da davarlan vard ve çölde yayorlard" demitir. 5

bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh'in Mücâhid’den bildirdiine göre Hz. Yakub

ve oullan çölde yayorlard ve davarlan vard. Bildirildiine göre o zaman

Hz. Yûsuf ile aralarnda seksen fersahlk bir mesafe vard. Hz. Yûsuf ve Hz.

Yakub, birbirlerinden yetmi küsur yl ayr kaldlar.

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Katâde, "üphesiz ki Rabbim dilediine

lütfedicidir
"6 buyruunu açklarken öyle dedi: "Allah, Hz. Yûsufu kuyudan

çkartmakla, çölden aile halknn gelmesini salamakla, kalbinden,

kardelerine kar olan eytann duygulann söküp çkartmakla lütfetmitir."

1 bn Ebî eybe (11/564), Ahmed (sh. 80, 81), bn Abdulhakem (sh. 19), bn Cerîr

(13/360), bn Ebî Hâlim (7/2202) ve Hâkim (2/571). Hâkim'in rivayeti, "Kuyuya on iki

yanda atld" eklindedir.
1
Yûsuf Sur. 100

3 bn Ebî Hâtim (7/2203)

4 Yusuf Sur. 100

5 bn Cerîr (13/362) ve bn Ebî Hâtim (7/2203).

5
Yûsuf Sur. 100
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Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Sabit el-Bunânî der ki: “Hz. Yakub, Hz.

Yûsuf'un yanma geldiinde, Hz. Yûsuf onu bir arabann üzerinde, krallann

elbiseleriyle karlamt. Firavun da Hz. Yûsuf’a hürmetinden dolay

karlamaya gelmiti. Hz. Yûsuf babasna: “Firavun bize ikramda bulundu.

Ona bir ey söyle’’ deyince, Hz. Yakub: “Allah sana bereket versin ey

Firavun” dedi.

Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Süfyân es-Sevrî der ki: Hz. Yûsuf ve Hz.

Yakub buluunca birbirlerine sarlp aladlar ve Hz. Yûsuf: “Babacm!

Gözlerin kör oluncaya kadar benim için aladn. Kyamet gününün bizi bir

araya getireceini bilmiyor musun?” diye sordu. Hz. Yakub: “Biliyorum ey

oul! Ben, dininin çekilip alnmasndan ve bu sebeple (kyamet gününde)

aramzn açlmasndan korktum” cevabn verdi.

Ebu’-eyh, Sâbit el-Bünânî'nin öyle dediini bildirir: Hz. Yakub vefat

edecei zaman, Hz. Yûsuf'a öyle dedi: “Senden iki ey istiyorum ve sana iki

ey veriyorum. Kardelerini affetmeni, yaptklanndan dolay onlar

cezalandrmaman ve öldüüm zaman beni götürüp babalanm brahim ve

shâk’n yanma defnetmeni istiyorum. Sana ölüm annda gözlerimi kapatma

iini veriyorum ve oullanndan ikisini üstünlerin arasna katyorum." Hz.

Yusuf elini babasnn gözlerini kapatmak için yüzüne koyunca, Hz. Yâkub

gözlerini açp: “Ey oul! Çocuklann, babalanna yapt bu ey, Allah katnda

çok büyüktür” dedi.

Ebu'-eyh'in Ebû Bekr b. Ayyâ'tan bildirdiine göre Hz. Yakub vefat

edince, ardndan krk ay alayclar aladlar.

Ahmed Zühd’de, Mâlik b. Dînâr’n öyle dediini bildirir: “Hz. Yakub vefat

edecei zaman, Hz. Yûsuf'a: “Elini omurga kemiimin altna sok ve beni

atalanmn yanna defnedeceine dair Yakub’un rabbine yemin et. Ben

amelde onlara ortak oidum, sen de beni onlann kabirlerine ortak yap” dedi.

Hz. Yakub vefat edince Hz. Yûsuf babasnn dedii gibi yapp kendisini

Msr’dan alp Kenân yurduna götürdü ve atalarnn yanma defnetti.”

oljU-Ul jtÜ C-joU-S/I Jijî: viiLÜl
ir, ^ ^

j
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“Ey Rabbim! Mülkten bana (nasibimi) verdin ve bana

(rüyada görülen) olaylarn yorumunu da örettin. Ey gökleri

ve yeri yaratan! Sen dünyada da, âhirette de benim
sahibimsin. Beni müslüman olarak öldür ve beni sâlhler

arasna kat." (Yûsuf S ur. 1 0 1

)

bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in Ebu’l-A’yes’ten bildirdiine

göre Hz. Yûsuf "Ey Rabbim! Mülkten bana (nasibimi) verdin ve bana

(rüyada görülen) olaylarn yorumunu da örettin. Ey gökleri ve yeri

yaratan! Sen dünyada da, âhirette de benim sahibimsin. Beni müslüman

olarak öldür ve beni sâlihler arasna kat" dedii zaman, Allah onu

mükâfatlandrd ve ömrünü seksen yl uzatt.’

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh'in bn Cüreyc vastasyla bn

Abbâs’tan bildirdiine göre Hz. Yûsuf Yüce Allah’a kavumay özledi ve

atalarna katlmay istedii için, Yüce Allah'a, kendisini vefat ettirip onlarn

arasna katmas için dua etti.

bn Abbâs: "Hz. Yûsuf dnda hiçbir peygamber ölümü temenni

etmemitir" deyip, "Ey Rabbim! Mülkten bana (nasibimi) verdin ve bana

(rüyada görülen) olaylarn yorumunu da örettin. Ey gökleri ve yeri

yaratan! Sen dünyada da, âhirette de benim sahibimsin. Beni müslüman

olarak öldür ve beni sâlihler arasna kat" âyetini okudu.

ibn Cüreyc der ki: "Ben, Kur'ân’n baz yerlerinde, "beni öldür!” diyen

peygamberlerin olduunu söylerim .

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Hz. Yûsuf dnda hiçbir

peygamber ölümü istememitir" demitir.

3

bn Cerîr ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre "Beni müslüman olarak öldür

ve beni sâlihler arasna kat" buyruu, "Beni itaatin üzere öldür ve vefat

ettiim zaman da bala" mânâsndadr.’

îbn Ebî Hatim (7/2203).

bn Cerîr (13/365). Kur'ân'da, "Beni öldür!" sözü, sadece Hz. Yûsuf'un sözü olarak

geçmektedir.

3 Tbn Ebî Hatim (7/2204).
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Ebu'-eyh'in Dahhâk'tan bildirdiine göre âyette geçen salihlerden kast,

Hz. brâhim, smâil, shâk ve Yakub’dur.

Abd b. Humeyd, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in krime'den bildirdiine

göre âyette geçen salihlerden kast, Cennet ahalisidir/

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Vehb b. Münebbih der ki: Hz. Yûsuf'a

elindeki mülk verilince, atalann özledi ve "Ey Rabbim! Mülkten bana

{nasibimi) verdin ve bana (rüyada görülen) olaylarn yorumunu da

örettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Sen dünyada da, âhirette de benim

sahibimsin. Beni müslüman olarak öldür ve beni sâlihler arasna kat* Yani

"Beni, atalanm, brahim, shâk ve Yakub’un arasna kat” dedi .
3

Ahmed Zühd'de ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde der ki: "Anne

babas ve kardeleri Hz. Yûsuf’un yanna gelip Allah onun ilerini yoluna

koyduu ve kendisini memnun ettii zaman, -Hz. Yûsuf dünya nimetleri

içindeydi- Hz. Yûsuf salih olan atalan, brâhim, shâk ve Yakub'u özledi. Bu

sebeple Allah'n kendisini vefat ettirmesini istedi. Hz. Yûsuf dnda ne

peygamber ne de bakas ölümü temenni etmemitir.

4

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Saîd b. Abdulazîz der ki: Hz. Yûsuf vefat

edecei zaman: "Kardelerim! Bana dünyada zulmedenden hiçbir zaman

intikam almadm. Ben, iyilikleri ortaya çkarmay ve kötülükleri gizlemeyi

severdim. Dünyadaki azm da buydu. Kardelerim! Amellerinde atalanma

ortak oldum. Sizler de beni onlann mezannn yanna defnediniz” deyip bu

konuda kendilerinden söz ald, ama Yüce Allah Hz. Mûsa'y gönderinceye

kadar Hz. Yûsuf'un bu sözünü yerine getirmedi. Hz. Musa onun mezannn

yerini sordu ama, ârih binti eyrâ b. Yakub adndaki bîr kadn dnda
mezann yerini söyleyecek kimseyi bulamad. Bu kadn: “Sana art komadan

mezann yerini söylerim” deyince, Hz. Mûsa: "artn kabul ediyorum” dedi.

Kadn: "Her ihtiyarlamamda tekrar gençlemeyi istiyorum" deyince, Hz.

Mûsa: “Bu istein kabul edilmitir” karln verdi. Kadn: "Kyamet günü

seninle ayn derecede olmak istiyorum” deyince, Hz. Mûsa bu art kabul

1 bn Cerir (13/367).

J bn Ebî Hâtim (7/2204).

3 bn Ebî Hâtim (7/2205, 2206).

4 bn Cerir (13/365, 366) ve bn Ebî Hâtim (7/2205).
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etmek istemedi, ama kendisine bu art da kabul etmesi emredildi. Hz. Mûsa

bu art da kabul edince, kadn mezarn yerini gösterdi ve Hz. Mûsa Hz.

Yûsuf’u mezardan çkard. Kadn elli yanda olan kadnlarn ekline gelince

tekrar otuz yandaki kadnlarn ekline dönüyordu. Bu kadn bin alt yüz yl

veya bin dört yüz yl yaad. Hatta Hz. Süleyman'n gönderildii zamana

yetiti ve Hz. Süleymân bu kadnla evlendi.
1

bn shâk ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Urve b. ez-Zübeyr der ki:

"Yüce Allah, Hz. Musa’ya srâiloullarn Msr’dan çkarmasn emredince,

beraberinde Hz. Yûsuf'un kemiklerini de Msr’da brakmayarak alp

mukaddes topraklara defnetmesini emretti. Hz. Mûsa, mezarn yerini bilen

birini araynca, sadece isrâiloullanndan bir kadnn mezann yerini bildiini

gördü. Kadn: "Ey Allah’n peygamberi! Ben mezann yerini biliyorum. Eer

beni de Msr’da brakmayp seninle götürürsen sana mezann yerini

gösteririm" deyince, Hz. Mûsa: "Tamam” deyip kadnn isteini kabul etti.

Hz. Mûsa srâiloullanna ay doduu zaman kendilerini Msr’dan çkarmaya

söz vermiti. Hz. Yûsuf’un kemiklerini mezardan çkarabilmesi için Msr’dan

çkn ertelenmesi için dua etti ve bu duas kabul edilince, kadn onu, Nil

nehrinin kenarnda suyun içinde olan Hz. Yûsuf'un mezarn gösterdi. Hz.

Mûsa, mermer bir sandn içinde olan Hz. Yûsuf’un kemiklerini çkard ve

Msr'dan çkarken beraberinde götürdü.
1

ji-J jJ Uj viliîj. »JL

&& jb & \ij
*
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"te bu (Yusuf kssas) gayb haberierindendir. Onu sana

vahyediyoruz. Onlar hile yaparak ilerine karar verdikleri

zaman sen onlarn yannda deildin (ki bunlar bilesin).

’ bn Ebî Hatim (7/2205)
1
bn Ebî Hatim (7/2768) muhtasar olarak.
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Sen ne kadar üstüne düsen de insanlarn çou iman edecek

deillerdir. Halbuki sen bunun için (peygamberlik görevini

ifa için) onlardan bir ücret istemiyorsun. Kur'ân, âlemler

için ancak bir öüttür. Göklerde ve yerde nice deliller vardr
ki, onlar bu delillerden yüzlerini çevirip geçerler. Onlarn

çou, ancak ortak koarak Allah a iman ederler."

(Yûsuf S ur. 102-106)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in ibn Abbas'tan

bildirdiine göre “Onlar hile yaparak ilerine karar verdikleri zaman sen

onlarn yannda deildin (ki bunlar bilesin )"
1

buyruundaki hile

yapanlardan kastedilen, Hz. Yûsuf'a hile yapan Hz. Yakub’un oullandr.
2

bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in Katâde'den bildirdiine göre “Onlar hile

yaparak ilerine karar verdikleri zaman sen onlarn yannda deildin (ki

bunlar bilesin)"3 buyruundaki, “Sen onlann yannda deildin” sözünün

muhatab Hz. Muhammed’dir. Yüce Allah: “Kardeleri Hz. Yûsufu kuyunun

derinliklerine atarken ve kendisine hile yaparken sen onlann yannda

deildin” buyurmaktadr.4

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Dahhâk, “Göklerde ve yerde nice deliller

vardr ki, onlar bu delillerden yüzlerini çevirip geçerler
"5

âyetini açklarken

öyle dedi: “Gökyüzünde, Güne, Ay ve bulut gibi deliller, yeryüzünde ise

mahlûkat, nehirler, dalar, ehirler ve saraylarda nice deliller vardr.”

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in Katâde'den bildirdiine göre bu

âyet, Abdullah’n mushafnda, “ 5$^ J&fy obU^Ji ^ ^
eklindedir. Katide der ki: “Sema ve yer, büyük delillerden ikisidir.”

7

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre ibn Abbâs,

“Onlarn çou, ancak ortak koarak Allah'a iman ederler
"1 buyruunu

'Yûsuf Sur. 102
2 bn Cerir (13/370) ve bn Ebî Hâtim (7/2206).

3 Yûsuf Sur. 102

4 bn Cerir (13/370).

s Yûsuf Sur. 105
6
Yûsuf Sur. 105

7 bn Cerîr (13/372) ve bn Ebî Hâtim (7/2207).
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açklarken: "Onlara, kendilerini, gökleri ve yeri kimin yarattn sor" onlar:

"Allah yaratt" diyecekler. Allah'tan bakasna ibadet ederken Allah'a iman

etmeleri budur" demitir .

2

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre

Atâ, "Onlarn çou, ancak ortak koarak Allah'a iman ederler"3 buyruunu

açklarken öyle dedi: "Yüce Allah'n; Rableri, kendilerini yaratan, nzk veren

olduunu biliyorlard ve buna ramen ortak kouyorlard ."4

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hatim, Mücâhid'in, "Onlarn çou,

ancak ortak koarak Allah'a iman ederler"5 buyruunu açklarken: "Onlarn

iman etmesi: "Bizi Allah yaratt, bize nzk verir ve bizi öldürür" demeleridir.

Bakalanna ibadet etmelerine ramen Allah’a iman etmelerinin mânâs

budur" demitir .

6

bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Dahhâk,

"Onlarn çou, ancak ortak koarak Allah'a iman ederler"7 buyruunu

açklarken öyle demitir: "Telbiye yaparken Allah’a ortak koarlar ve:

"Buyur Allahm buyur! Senin hiçbir ortan yoktur, ancak kendisi de senin

olan kendisine de, malik olduu eylere de malik olduun bir tek ortan

vardr” derlerdi .

8

Ebu’-eyh’in Hasan( Basrî)'den bildirdiine göre "Onlarn çou, ancak

ortak koarak Allah'a iman ederler"9 buyruunda, gösteri için amel yapp

amelinde ortak koan münafk kastedilmitir.

jt ji Lû Eûliji-UlV pij JLDI ^î

1

Yûsuf Sur. 106
2 bn Cerîr (13/373) ve bn Ebî Hatim (7/2207).

3 Yûsuf Sur. 106

4
Saîd b. Mansûr Tefiir (1 146) vc bn Cerîr (13/376)

5 Yûsuf Sur. 106
6 bn Cerîr (13/374) ve bn Ebî Hatim (7/2207).

7
Yûsuf Sur. 106

6 bn Cerîr (13/376).

9 Yûsuf Sur. 106
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"Allah tarafndan kuatc bir felâket gelmesi veya farknda

olmadan kyametin anszn kopmas karsnda kendilerini

emin mi gördüler?" (Yûsuf Sur. 107)

bn Cerîr, bnu'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in Mücâhid'den

bildirdiine göre âyette geçen “&\ ula» ,> $ia£” buyruu: "Onlar kuatacak,

bürüyecek bir felaket” mânâsndadr.

1

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnu'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in Katâde’den

bildirdiine göre âyette geçen “M ulI» âiiii” buyruu: "Onlar kuatacak,

bürüyecek bir musibet” mânâsndadr.

2

bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in Katâde’den bildirdiine göre

âyette geçen "Jjl v 1^ «> buyruu, onlar, Yüce Allah'n ceza clarak

gönderecei bir azabn kuatmas mânâsndadr.
3

Uj 4)I \jr4k j* * Jl >»î *4* j»

0=^' M «S

"(Resulüm!) De ki: te bu r benim yolumdur. Ben Allah'a

çaryorum, ben ve bana uyanlar aydnlk bir yol

üzerindeyiz, Allah' (ortaklardan) tenzih ederimi Ve ben
ortak koanlardan deilim." (Yuauf Sur. 108 )

bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre âyette geçen “ aii jl

JuJj” buyruu, "Benim davet ettiim ey budur” mânâsndadr.

4

bn Cerîr ve Ebu’-eyh, Rabî b. Enes’ten ayn rivayette bulunmutur/

1 bn Cerîr (13/377) ve bn Ebî Hâtim (7/2208).

2
Abdurrezzâk (1/329), bn Cerîr (13/378) ve bn Ebî Hâtûn (7/2209).

3 bn Cerîr (13/378) ve bn Ebî Hâtim (7/2209).

4 bn Ebî Hâtim (7/2209).

5 bn Cerîr (13/379).
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Ebu'-eyh'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre âyette geçen "
jL^”

kelimesi, “Benim namazm” mânâsndadr.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bn Zeyd'den“,jU2.'' kelimesi, “Benim iim,

sünnetim ve yolum” mânâsndadr .

1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre ,>5 Et Jî”

buyruu: "Ben ve bana uyanlar hidayet üzereyiz” mânâsndadr .

2

ijjcri Jit i* r^l Vj jaj & uLj uj

*3^1 M» o* oiî- ijjki ^jV ^
o

S

ü! i_^-

“Senden önce de, ehirler halkndan kendilerine

vahyettiimiz erkeklerden bakasn peygamber
göndermedik. (Kâfirler) yeryüzünde hiç gezmediler mi ki,

kendilerinden öncekilerin sonunun nasl olduunu
görsünler! Saknanlar için âhiret yurdu elbette daha iyidir.

Hâla aklnz kullanmyor musunuz?" (Yû.uf Sur. 109)

bn Ebî Hâtim’in bn Abbâs'tan bildirdiine göre “Senden önce de,

ehirler halkndan kendilerine vahyettiimiz erkeklerden bakasn
peygamber göndermedik..." buyruu: “Gönderdiimiz peygamberler,

söylediiniz gibi sema ehlinden deildir” mânâsndadr.
3

bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre ibn Cüreyc der ki: “Senden

önce de, ehirler halkndan kendilerine vahyettiimiz erkeklerden

bakasn peygamber göndermedik..." buyruu, Kurey mürikleri hakknda

nazil olmutur. Kureyliler: "Allah hiçbir insana bir ey indirmemitir”4

deyince, yüce Allah onlara bu âyetle cevap vermitir. “Sen ne kadar üstüne

düsen de insanlarn çou iman edecek deillerdir. Halbuki sen bunun için

1

ibn Cerîr (13/379) ve bn Ebî Hatim (7/2209).
2 bn Ebî Hatim (7/2209).

3 bn Ebî Hatim (7/2210).

4
En'âm Sur. 91
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(peygamberlik görevini îfa için) onlardan bir ücret istemiyorsun. Göklerde

ve yerde nice deliller vardr ki, onlar bu delillerden yüzlerini çevirip

geçerler."', "Allah tarafndan kuatc bir felâket gelmesi veya farknda

olmadan kyametin anszn kopmas karsnda kendilerini emîn mi

gördüler?"
2
ve "(Kâfirler) yeryüzünde hiç gezmediler mi ki, kendilerinden

öncekilerin sonunun nasl olduunu (onlar nasl helak ettimizi)

görsünler!" 3 buyruklannn muhatab Kurey halkdr. Yüce Allah onlara:

"Yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerden geriye kalanlara bakarak

düünüp ibret almyorlar m!" buyurmutur.'’

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katâde,

"Senden önce de, ehirler halkndan kendilerine vahyettiimiz

erkeklerden bakasn peygamber göndermedik..." buyruunu açklarken

öyle dedi: "Yüce Allah bütün peygamberleri, göçebelerden daha ak:ll ve

hilim sahibi olmalar sebebiyle meskun yerlerden göndermitir."5

bn Ebî Hâtim, Hasan(- Basrî)’nin, "...(Kâfirler) yeryüzünde hiç

gezmediler mi ki, kendilerinden öncekilerin sonunun nasl olduunu

görsünler!..."
6
buyruunu: "Yüce Allah’n, Nûh kavmine, Lût kavmine, Salih

kavmine ve dier ümmetlere nasl azab ettiini görsünler" eklinde

açkladn bildirir .

2

& _*j£ iî^ jjtfll j\±l\ b}

pi LLit Sfj fLJ

^ • i

"Nihayet peygamberler ümitlerini yitirip de kendilerinin

yalana çkantdklann sandklan srada onlara yardmmz
gelir ve dilediimiz kimse kurtulua erdirilir. (Fakat)

suçlular topluluundan azabmz asla geri çevrilmez/'

' Yûsuf 5ur. 103, 104,105
2

Yûsuf Sur. 107

3 Yûsuf Sur. 109
4 bn Cerîr (13/381).

5 bn Cerîr (13/380) ve bn Ebî Hâtim (7/2210).
b
Yûsuf Sur. 109

‘ bn Ebî Hatim (7/2210).
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(Yûsuf Sur. 1 10)

Ebû Ubeyd, Buhâri, Nesâî, br Cerîr, bnü'l-Münzir, bn Ebî Hatim, Eb'-

eyh ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre Urve der ki: Hz. Âie’ye: “Nihayet

peygamberler ümitlerini yitirip de kendilerinin yalana çkarldklarn

sandklar srada onlara yardmmz gelir ve dilediimiz kimse kurtulua

erdirilir" âyetiyle ilgili olarak: “Bu âyet, “igiJ” (Kendilerine yalan söylendiini

zannettiler) eklinde mi, yoksa, (yalanlandlar) eklinde mi okunur?"

diye sorduumda, Hz. Âie: eklinde eddeli olarak okunur, cevabn

verdi. Ben: “Vallahi peygamberler, kavimlerinin kendilerini yalanladklarn

kesin bir ekilde biliyorlard. O halde, “Peygamberler böyle zannetti"

sözünün anlam nedir?" diye sorunca, Hz. Aie, “Evet, hayatma yemin

ederim ki, onlar kesinlikle kavimlerinin kendilerini yalanladn biliyorlard"

karln verdi. Ben: “Bu âyetin okunuu, “îjj£" (kendilerine yalan

söylendiini zannettiler) eklinde olmasn" deyince, Hz. Âie: “Allah’a

snnz! Peygamberler Rableri hakknda böyle bir zanna kaplmazlar”

karln verdi. Ben: “Peki bu âyet ne oluyor?" diye sorunca ise Hz. Âie

öyle cevap verdi: “Âyette kastedilenler, Rabblerine iman eden ve

peygamberleri tasdik edip onlara tâbi olanlardr. Bunlarn karlatklan belâ

ve musibetler onlara uzun geldi, onlara gelen yardm da gecikti. Nihayet

peygamberler kavimlerinden kendilerini yalanlayan kimselerden de ümit

kestiler ve aynca peygamberler kendilerine tâbi olanlarn, kendilerini

yalanladklarn sandklan bir srada bizim yardmmz onlara geldi.”'

ibn Cerîr, bnü’l-Münzir, Taberânî, Ebu'-eyh ve bn Merdûye, Abdullah b.

Ebî Muleyke’den bildirir: bn Abbâs bu âyeti, “\£&’ eklinde eddesiz olarak

okudu ve: “Allah'n kendilerine vaadettiini gerçekletirmeyeceini sandlar"

mânâsn vererek: “Onlar da beerdi" deyip, "Nihayet Peygamber ve

beraberindeki müminler: «Allah'n yardm ne zaman!» dediler
" 2

âyetini

okudu. Abdullah b. Ebî Muleyke der ki: bn Abbâs, bu âyetten, peygamberler

ümitsizlie düüp zayfladklarn ve kendilerine verilen sözün yerine

getirilmeyecei kanaatine vardlar" mânâsn çkarmtr. Abdullah b. Ebî

Muleyke der ki: Urve’nin bildirdiine göre Hz. Âie bu görüü kabul etmemi

1

Buhârî (4695), Nesâî (11255), bn Cerîr (13/395, 396) ve bn Ebî Hatim (7/2211).
2
Bakara Sur. 214
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ve: "Vallahi, Allah, Peygamberine ne vaad ettiyse, vefat edene kadar

muhakkak ki Allah'n vaad ettiklerinin yerine geleceini bildi. Peygamberler o

kadar belaya maruz kaldlar ki, kendileriyle beraber olan müminlerin,

peygamberlerini yalanladn zannettiler” demitir. Hz. Âie bu âyeti:
“

olarak okurdu.’

bn Merdûye'nin Urve vastasyla Hz. Âie'den bildirdiine göre Resûlullah

(saiiai)ahu aleyhi «selle™) bu âyeti "I3S” eklinde eddeli olarak okumutur.

bn Merdûye'nin Amra vastasyla Hz. Âie'den bildirdiine göre

Resûlullah MBiahu aleyhi veseliem) bu âyeti eklinde eddesiz olarak

okumutur.

Ebû übeyd, Saîd b. Mansûr, Nesâî, bn Cerîr, ibnü'l-Münzir, bn Ebî Hâtim,

Ebu'-eyh ve ibn Merdûye'nin deiik kanallarla bildirdiine göre bn Abbâs

bu âyeti eklinde eddesiz olarak okur ve öyle derdi: "Peygamberler,

kavimlerinin kendilerine iman etmesinden ümidini kesip, kavimleri de

peygamberlerin getirdiini yalanlaynca, peygamberlere yardmmz gelir.”

1

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, bnü’l-Münzir, Taberânî ve Ebu'-

eyh, Temîm b. Hazlem'in öyle dediini bildirir: bn Mes'ûd'a Ku’-'ân'

okudum. Nemi Sûresindeki, "Hepsi Allah'a boyunlar bükülmü olarak

gelirler
"3 âyetini düzeltip, eklinde deil de eyl” eklinde

okunmas gerektiini söyledi. “IjJj âi $T âyetini okuyunca ise, bu

âyetin, "i^ ji eklinde olduunu söyleyip öyle dedi:

"Peygamberler, kavimlerinin kendilerine iman etmesinden ümitlerini kestiler.

Kavimleri de yardmn geciktiini görünce kendilerine yalan söylendiini

zannettiler.”
4

1 bn Cerîr (13/395), Taberânî (11245) ve Buhârî (4524, 4525).
1
Saîd b. Mansûr Tefsir (1147), Nesâî S. el-Kiibrâ (11257), bn Cerîr (13/386) ve bn Ebî

Hâtim 87/2212).

3 Nemi Sur. 87
4 Abdurrezzâk (1/329), Saîd b. Mansûr Tefsir (1150), bn Cerîr (13/390, 3391) ve

Taberânî (8675).
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bn Merdûye’nin el-Ahvas'tan bildirdiine göre br Mes’ûd der ki: “Hz.

Peygamber'den (sadaiiBhu aleyhi v«dM, Yûsuf Sûresindeki bu âyeti, “i^âîT jl I3&9"

eklinde eddesiz olarak örendim.”

bn Cerîr ve Ebu'-eyh, Rabîa b. Külsûm’un, babasndan bildirdiine göre

Müslim b. Yesâr, Saîd b. Cübeyrie: “Ey Ebû Abdillah! Beni ta derinlerden

sarsan bir âyet var. A ^31 i Peygamberlerin yalanladklann veya

yalan söylediklerini zannetmeleri de ölümdür. Acaba bunun yorumu nedir?”

diye sordu. Saîd b. Cübeyr “Bunun yorumu, peygamberler kavimlerinin

kendilerine iman etmelerinden ümitlerini kestiler ve kavimleri de

peygamberlerin kendilerine yalan söylediklerini zannettiler. te o zaman,

onlara yardmmz geldi, eklindedir” cevabn verdi. Bunun üzerine Müslim,

Saîd b. Cübeyr'in boynuna sanlarak, “Sen benden bu sknty giderdin, Allah

da senin skntn gidersin” dedi.
1

bn Cerîr ve bnü’l-Münzir'in bildirdiine göre brahim b. Ebî Hurra el-

Cezerî der ki: Yemek yapp, aralarnda Saîd b. Cübeyr ve Dahhâk b.

Muzâhim’in de bulunduu arkadalarmdan bazlarn davet etim. Kurey'ten

bir genç, Saîd b. Cübeyr'e: “Ey Ebû Abdillah! Bu âyeti nasl okuyorsun? Ben bu

âyete geldiim zaman bu sureyi okumam olmay temenni ediyorum” deyip,

"i^ A 3&5" âyetini okudu. Saîd: "Evet. Bunun mânâs, peygamberler,

kavimlerinin kendilerini tasdik etmelerinden ümitlerini kesince ve kavimleri,

gönderilen pergamberin kendilerine yalan söylediini zannedince, onlara

yardmmz gelir, eklindedir” dedi. Bunun üzerine Dahhâk: “Bu âyetin

mânâsn örenmek için Yemen'e kadar gitseydim yine de az bir ey yapm
olurdum” dedi.

1

bn Cerîr’in bildirdiine göre Mücâhid bu âyeti, “*-& A 3&3" eklinde

“d” harfini nasb ile ve eddesiz olarak okumu ve: “Peygamberler,

kavimlerine azab edileceinden ümtlerini kesip, kavimleri de

peygamberlerinin yalan söylediini zannedince, peygamberlere yardmmz
geldi” mânâsn vermitir. Mücâhid: "Peygamberleri onlara apaçk bilgiler

getirince, onlar kendilerinde bulunan (beerî) bilgiye güvendiler (onu

1 bn Cerîr (13/388, 389)
J bn Cerîr (13/387, 388).
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alaya aldlar). Alaya aldklar ey kendilerini kuatverdi"' âyetini açklarken

ise öyle dedi: “Onlar: "Biz onlardan daha iyi biliyoruz ve bize azab

edilmeyecek" dediler. Bunun üzerine peygamberlerinin kendilerine hak

olarak getirdii ey onlar kuatverdi."
2

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs, "Nihayet peygamberler

ümitlerini yitirip de kendilerinin yalana çkarldklarn sandklar srada

onlara yardmmz gelir ve dilediimiz kimse kurtulua erdirilir. (Fakat)

suçlular topluluundan azabmz asla geri çevrilmez" buyruunu:

“Peygamberleri ve dilediimiz kiileri kurtarnz. Yüce Allah'n gönderdii

peygamberler, kavimlerine Allah'a itaat edenin kurtulacan, isyan ecenin

ise azaba maruz kalacan bildirdikleri için artk, Yüce Allah'n azab sutlular

topluluundan asla geri çevrilmez" eklinde açklamtr.3

Ebu’-eyh’in bn Abbâs’tan bildirdiine göre âyette geçen yardmdan

kast (suçlulann urayaca) azaptr.

Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Nasr b. Âsim, bu âyeti, ".lü ^ 1*3"

eklinde okumutur.4

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Ebû Bekr, bu âyeti, ".Liî ,> eklinde

okumutur.

Ebu'-eyh'in Süddî'den bildirdiine göre âyette geçen kelimesi,

azabmz mânâsndadr.

jfij 6'jk iLa»- b\S U -Aftl» ^ d\s âü

“Andolsun kî, onlarn kssalarnda akl sahipleri için ibret

vardr. Kur'ân, uydurulabilecek bir söz deildir. Fakat

kendinden öncekileri tasdik eden, her eyi ayr ayr

’ Mümin Sur. 83
2 bn Cerîr (13/398).

3 bn Cerîr (13/400, 401).

4 Bu kraat âzdr Muhaysin ayeti bu ekilde okumutur. el-thâfa (sh. 162) bakn.
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açklayan ve inanan bir toplum için de bir yol gösterici ve

bir rahmettir/' (Yû*uf Sur. 1 1 1

)

bn Cerîr, bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Mücâhid'den bildirdiine göre

kssalarnda ibret olan kiilerden kast, Hz. Yûsuf ve kardeleridir.’

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre

âyette geçen, *%*” kelimesi mârifet, "vUftn buyruu ise akl sahipleri

mânâsndadr.

1

bn Cerîr ve Ebu'-eyh, Katâde’nin, “Kur'ân, uydurulabilecek bir söz

deildir. Fakat kendinden öncekileri tasdik eden, her eyi ayr ayr

açklayan ve inanan bir toplum için de bir yol gösterici ve bir rahmettir"

buyruunu açklarken öyle dediini bildirir: "O, iftira ve yalan deildir.

Kur'ân, Yüce Allah'n daha önce peygamberlere indirdii, Tevrat, ncil ve

Zebûr gibi dier kitaplan tasdik etmekte ve bütün bunlarn Allah tarafndan

gönderildiine ve hak olduuna ahitlik etmektedir. Allah bu Kurîân'la,

haram ile helali, kendisine itaatle isyan birbirinden ayrmtr.”3

bnu’s-Sünnî ve Deylemî, bn Abbâs’tan, Resûlullah’n (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) öyle

buyurduunu nakleder: "Kadn doumda zorlanrsa, temiz bir kap alnp

üzerine:

«

Peygamberlerden azim sahibi olanlarn sabrettii gibi sen de sabret;

inkarclar için acele etme; onlar, kendilerine söz verileni gördükleri gün

dünyada sadece gündüzün bir müddeti elendiklerini sanrlar. Bu bir

bildiridir; yoldan çkm olanlardan bakas m yok edilir.V, «Kyameti

gördükleri gün dünyada ancak bir akam yahut bir kuluk vakti kadarkalm
olduklarn sanrlar.»* Ve «Andolsun ki, onlarn kssalarnda akl sahipleri için

ibret vardr. Kur'ân, uydurulabilecek bir söz deildir. Fakat kendinden

öncekileri tasdik eden, her eyi ayr ayr açklayan ve inanan bir toplum için de

1 bn Cerîr (13/402) ve bn Ebî Hâtim (7/2213).
2 bn Ebî Hâtim (7/2213)

3 bn Cerîr (13/403).

* Ahkâf Sur. 35
s Nâzât Sur. 46
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bir yo! gösterici ve bir rahmettir»
1

âyetleri yazlp, bu kapla ykanarak suyu

kadna içirilir, kadnn kamna ve cinsel organna bu sudan serpilir."
1

'

Yûsuf Sur. 111
1
bnu's-Sürunî (619). Muhakkik hadisin zayf olduunu söylemitir.



RA’D SÛRES
Nâhhâs'n Nâsih'te bn Abbâs'tan bildirdiine göre Ra’d Sûresi, Mekke’de

nazil olmutur.

1

Saîd b. Mansûr ve bnü'l-Münzir'in Saîd b. Cübeyr'den bildirdiine göre

Ra'd Sûresi, Mekkîdir.

Ebu’-eyh ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Ra'd Sûresi,

Medine'de nazil oldu" demitir.

bn Merdûye'nin Ibnu’z-Zübeyr’den bildirdiine göre Ra’d Sûresi,

Medine’de nazil olmutur.

bnü'l-Münzir ve Ebu'-eyh'in Katâde'den bildirdiine göre Ra'd

Sûresinin, "Eer okunan bir Kitapla dalar yürütülseydi veya onunla yer

parçalansayd yabut onunla ölüler konuturulsayd (o Kitap yine bu Kur'ân

olacakt). Fakat bütün iler Allah'a aittir. man edenler hâlâ bilmediler mi ki,

Allah dileseydi bütün insanlar hidayete erdirirdi? Allah'n vâdi gelinceye

kadar inkâr edenlere, yaptklarndan dolay ya anszn büyük bir belâ

gelmeye devam edecek veya o belâ evlerinin yaknna inecek. Allah,

vadinden asla dönmez"2
âyeti dndaki ksm, Medine'de nazil olmutur.

bn Eb? eybe ve el-Mervezî Cenâiz’de, Câbir b. Zeyd'in öyle dediini

bildirir: "Ölüm anndaki kiinin baucunda Ra’d Sûresinin okunmas

müstehap görülürdü. Çünkü bu surenin okunmas, kiiye ölüm acsn

hafifletir ve daha kolay can vermesini salar.”3

p] plj JJl P'j ryt ifcjj jJJlj ^IÜIL idî jJ\

1

Nehhâs (sh. 535).

2
Ra'd Sur. 31

3 bn Ebî cvbe (3/237).
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"Elif. Lâm. Mîm. Râ. Bunlar, Kitabn âyetleridir. Sana
Rabbinden indirilen haktr, fakat insanlarn çou

inanmazlar." (Ra'd Sr. l)

bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre "41" buyruu: "Ben Allah'm,

(her eyi) görürüm” mânâsndadr.'

bn Cerîriin Mücâhid’den bildirdiine göre “jil” buyruu, sûrenin girii

mahiyetindedir .

2

bn Cerîr ve bnü'l-Münzirîin Mücâhid'den bildirdiine göre "Kitab'n

âyetleridir. Sana Rabbinden indirilen haktr, fakat insanlarn çou
inanmazlar"3 buyruunda geçen Kitab'n âyetlerinden kast, Tevrat ve ncil,

"Rabbinden indirilen” buyruundan kastedilen ise Kur'ân'dr.

4

bn Cerîr ve Ebu’-eyh’in Katâde’den bildirdiine göre “Kitab’n

âyetleridir. Sana Rabbinden indirilen haktr, fakat insanlarn çou
inanmazlar

"5 buyruunda geçen Kitab'n âyetlerinden kast, Kur'ân'dan önce

indirilen kitaplar, "Rabbinden indirilen” buyruundan kastedilen ise

Kur'ân’dr.

6

j&j OjUJJl çij (^jJl AÛI

J-Ai iA JST >üij
' e '

o #,^î

"Görmekte olduunuz gökleri direksiz olarak yükselten,

sonra Ar a istivâ eden, Güne'i ve Ay' emrine boyun
ediren Allah'tr. (Bunlarn) her biri muayyen bir vakte

kadar akp gitmektedir. O, Rabbinize kavuacanza kesin

olarak inanmanz için her ii düzenleyip âyetleri

1 bn Cerîr (13/405).

5 bn Cerîr (13/406).

3 Ra d Sur. 1

4 bn Cerîr (13/4U6, 407).

5 Ra 'd Sur. 1

6
ibn Cerîr (13/406, 407).



Ayet: 2 351

açklamaktadr.” (Ra'd Sur. 2)

bn Ebî eybe, ibn Cerîr, bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre ikrime der ki: bn Abbâs’a: “Falan kii, sema direk üzerinde yükselmitir

diyor" dediimde, “Görmekte olduunuz gökleri direksiz olarak yükselten,

sonra Ar'a istivâ eden, Güne'i ve Ay' emrine boyun ediren Allah’tr..."
1

âyetini oku" karln verdi .

2

bn Cerîr ve bnü'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs, "Görmekte

olduunuz gökleri direksiz olarak yükselten, sonra Ar'a istivâ eden,

Güne'i ve Ay' emrine boyun ediren Allah’tr ..."3 âyetini açklarken:

"Nereden biliyorsun? Belki de semay göremeyecein direklerle

yükseltmitir" dedi .

4

Abdurrezzâk, bnü'l-Münzir ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs,

"Görmekte olduunuz gökleri direksiz olarak yükselten, sonra Ar’a istivâ

eden, Güne'i ve Ay' emrine boyun ediren Allah’tr ..."5 âyetini açklarken:

"Onun direkleri vardr, ama o direkleri göremezsiniz” demitir.

6

bn Cerîriin bildirdiine göre iyâs b. Muâviye, "Görmekte olduunuz

gökleri direksiz olarak yükselten, sonra Ar’a istivâ eden, Güne'i ve Ay'

emrine boyun ediren Allah’tr..."7 âyetini açklarken: "Sema, yeryüzü için

âdeta bir tavan gibi yaplmtr " demitir.

8

bn Ebî Hâtim'in ibn Abbâs'tan bildirdiine göre sema, dört melek

üzerinde durmaktadr. Her bir tarafnda bir melek vazifelendirilmitir.

9

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid, "Görmekte

olduunuz gökleri direksiz olarak yükselten, sonra Ar’a istivâ eden,

’ Ra d Sur. 2
2 bn Cerîr (13/409) ve bn Ebî Hatim (7/2216).

3 Ra’d Sur. 2

4 bn Cerîr (13/410).

5 Ra’d Sut. 2
6
Abdurrezzâk (1/331).

7
Ra'd Sur. 2

8 bn Cerîr (13/411).

9 bn Ebî Hatim (7/2215, 2216).
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Güne'i ve Ay' emrine boyun ediren Allah'tr...'’ âyetini açklarken: “Sema,

göremeyeceiniz direkler üzerinde yükselmitir ” demitir.

1

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnü’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in

bildirdiine göre Hasan(- Basrî) ve Katâde öyle derdi: “Allah semay direksiz

olarak yaratm ve ona: «Kalk!» demi ve sema da kalkmtr."2

bn Ebî eybe ve bnü’l-Münzir'in Muâz'dan bildirdiine göre bu âyet,

Ubey'in mushafnda aü jju” eklindedir.

bn Ebî Hâtim, Katâde’nin, “(Bunlarn) her biri muayyen bir vakte kadar

akp gitmektedir. O, Rabbinize kavuacanza kesin olarak inanmanz için

her ii düzenleyip âyetleri açklamaktadr" 3 buyruunu açklarken: “Cüne

ve Ay’n belli bir süre, ksalmayacak ve ilerisine de geçilemeyecek bir

yörüngede akmas kastedilmitir" dediini bildirir.

bn Cerîr ve Ebu'-eyh’in Mücâhid’den bildirdiine göre âyette geçen

"Belli bir vakit" buyruundan kast dünyann yok olaca zamana kadar olan

süredir.

4

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in Mücâhid'den bildirdiine göre

“-Jj\ yZ” buyruu: "Tek bana diledii ekilde düzenler" mânâsndadr.’’

bn Cerîr ve Ebu'-eyh, Katâde’nin, "O, Rabbinize kavuacanza kesin

olarak inanmanz için her ii düzenleyip âyetleri açklamaktadr"6

buyruunu açklarken: “Yüce Allah, vaadettiinin hak olduuna iman

edilmesi ve ona kavuulacana kesin olarak inanlmas için kitaplann

indinmi ve peygamberlerini göndermitir" dediini bildirir .

7

bn Ebî Hâtim, ufra’nn azatls Ömer b. Abdillah’n öyle dediini bi dirir:

Ka’b, Ömer b. el-Hattâb’a öyle dedi: “Allah dou ile bat arasnda be yüz

1 bn Cerîr (13/409) ve bn Ebî Hâtim (7/2216).

2
Abdurrezzâk (1/331), bn Cerîr (13/409, 410) ve bn Ebî Hâtim (7/2216).

3
Ra'd Sur. 2

4 bn Cerir (13/312).

5 bn Cerîr (13/412) ve bn Ebî Hâtim (7/2217).

6
Ra'd Sur. 2

7 bn Cerîr (13/413).
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yllk bir mesafe klmtr. Doudaki yüz yllk mesafede hiçbir canl, ne cin ne

insan ne hayvan ne de aaç bulunmamaktadr. Batdaki yüz yllk mesafe de

böyledir. Canllar ancak ikisinin arasndaki üç yüz yllk mesafede

yaamaktadrlar."’

ibn Ebî Hâtim, Abdullah b. Amr'n: "Dünya, be yüz ylk mesafedir. Dört

yüz yllk mesafesi harabe, yüz yllk mesafe ise mamurdur. Müslümanlann

elindeyse, bu yüz yllk mesafeden bir yllk memesafee vardr” dediini

bildirir.

1

bn Ebî Hâtim ve Ebû Nuaym'n el-Hilye'de bildirdiine göre Vehb b.

Münebbih der ki: "Dünyadaki mamur olan yerin harab olan yere olan oran,

sahradaki bir kilimin kaplad yer kadardr.” 3

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebu’l-Celed der ki: "Yeryüzü yirmi dört

bin fersahtr. Bunun on iki bin fersahn siyahiler tutar. Rumlar, sekiz bin

fersah, Persler üç bin fersah ve Araplar bin fersah yer tutar.”
4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hâlid b. Mudarrib: “Yeryüzü be yüz

ylltk mesafedir. Bunun üç yüz yllk mesafesi, mamur, iki yüz yllk mesafesi

ise haraptr" dedi.

bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Hassan b. Atiyye der ki:

"Yeryüzünün genilii be yüz yllk mesafe kadardr. Bunun üç yüz yllk

mesafesi denizler, yüz yllk mesafesi harab, iki yüz yllk mesafesi ise

mamurdur."

bn Ebî Hâtim, bn Abbâs'n: "Yeryüzü yedi yüz parçadr. Bunun alt

parçasnda Yecûc ve Mecûc, bir parçasnda ise dier mahlukat vardr”

dediini bildirir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde der ki: "Bize bildirildiine göre

yeryüzü yirmi dört bin fersahtr. Bunun on iki bin fersah Hind diyan, sekiz bin

fersah Çin diyan, üç bin fersah Marib ve bin fersah da Araplann diyardr.”

1 bn Ebî Hâtim (7/2218).

1 bn Ebî Hâtim (7/2218).

3 bn Ebî Hâtim (7/2218) ve Ebû Nuaym (4/70).

4 bn Ebî Hâtim (7/2218).
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bnü’l-Münzir, Muis b. Sümeyy'in: “Yeryüzü üç ksmdr. Üçte birinde

insanlar ve aaçlar, üçte birinde denizler, üçte birinde ise hava

bulunmaktadr” dediini bildirir.

J CfîJ 04^3^JJ 4c* J ^ >*3

j k 34^» o& C&jj 4c*

"Yeri döeyen, onda oturakl dalar ve rmaklar yaratan ve

orada bütün meyvelerden çifter çifter yaratan O'dur. Geceyi

de gündüzün üzerine O örtüyor. üphesiz bütün bunlarda

düünen bir toplum için ibretler vardr." (Ra d Sur. 3)

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Yüce Allah, mahlukat

yaratmay diledii zaman, rüzgân yaratt. Rüzgar suyu çekti ve bir kaya

parçasn ortaya çkard. O kaya yerin altndadr. Yüce Allah mahlukat

yaratmay diledii zaman, yeryüzü bu kaya parçasndan Allah'n diledii

uzunluk ve genilikte yayld. Yüce Allah, büyüyüp genileyen yeryüzünde

oturakl dalan yaratt.”

bn Çentin bildirdiine göre Ali b. EbîTâlib der ki: “Yüce Allah yeryüzünü

yaratt zaman, yeryüzü yaratlmay istemedi ve: “Ey Rabbim! Üzerimde

günah ileyecek ve kötülükler yapacak Âdemoullann yaratacaksn” dedi.

Yüce Allah yeryüzüne gördüünüz ve göremediiniz dalan gönderdi.

Yeryüzünün ikran, etin titredii gibi titremesi eklinde olmutur.”

1

bn Ebf eybe ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Atâ: "Yeryüzüne

konulan ilk da Ebû Kubeys dadr” demitir .

5

Ebu'-eyh’in Mücâhid’den bildirdiine göre “çifter çifter yaratan O'dur
" 3

buyruu, her snftan erkek ve dii olmak üzere çifter çifter yaratmas

mânâsndadr.

1 bn Cerir (24/96).
5

bn Ebî eybe (13/91) ve bn Ebî Hatim (7/2218).

3 Ra d Sur. 3
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bn Cerir ve Ebu'-eyh'in Katâde’den bildirdiine göre “51*1)1 Jlln

buyruu, geceyi gündüzün üzerine örtmesi mânâsndadr.

1

i

MjL? jpjjj & olU?j OjjUt ^aî

OJ U^** js*i

'"Yeryüzünde birbirine komu toprak parçalan, üzüm
balan, ekinler, bir kökten ve çeitli köklerden dallanm
hurma aaçlan vardr. Bunlann hepsi bir su ile sulanr.

(Böyle iken) yemilerinde onlann bir ksmn bir ksmna
üstün klanz. te bunlarda akllann kullanan bir toplum

için ibretler vardr." (Ra’d Sur. 4)

bn Cerir, bnü’l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre

bn Abbâs, “Yeryüzünde birbirine komu toprak parçalar, üzüm balar,

ekinler, bir kökten ve çeitli köklerden dallanm hurma aaçlar vardr.

Bunlarn hepsi bir su ile sulanr. (Böyle iken) yemilerinde onlarn bir

ksmn bir ksmna üstün klarz, ite bunlarda akllarn kullanan bir

toplum için ibretler vardr
" 3 buyruunu açklarken öyle dedi: “Burada,

güzel ve verimli olup Rabbinin izniyle ürün veren toprak ve yanbanda olan

kötü, tuzlu olup bitkinin bitmedii toprak kastedilmitir. Bunlann toprann

ayn olmasna ramen, birinden tuzlu su dierinden tatl su çkmaktadr. Bu

sebeple biri dierine üstün tutulmutur.''

4

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Yeryüzünde,

semadan inen su dnda su yoktur. Suyun tadn deitiren, yeryüzündeki

damarlardr. Tuzlu suyun tatl olmasn isteyen, yerdeki suyu buharlatrsn.'* 3

1

Ra'd Sur. 3
2
ibn Cerîr (13/415).

3
Ra'd Sur. 4

4 bn Cerir (13/417) ve bn Ebî Hatim (7/2219).

5 bn Ebî Hatim (7/2219).
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bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in Mücâhid'den bildirdiine göre "Yeryüzünde

birbirine komu toprak parçalar, üzüm balar, ekinler, bir kökten ve

çeitli köklerden dallanm hurma aaçlar vardr..."’ buyruundaki toprak

parçalanndan kastedilen, çorak toprak, verimli toprak, tuzlu toprak ve temiz

(tuzsuz) topraktr.

5

bn Cerîr ve Ebu’-eyh, Katâde'nin, "Yeryüzünde birbirine komu toprak

parçalar, üzüm balar, ekinler, bir kökten ve çeitli köklerden dallanm

hurma aaçlar vardr..."3 buyruunun, birbirine komu ve yakn olan

kasabalar mânâsnda olduunu söylediini bildirir.

4

Ebu'-eyh’in Hasan(t Basrî)’den bildirdiine göre "Yeryüzünde birbirine

komu toprak parçalan, üzüm balar, ekinler, bir kökten ve çeitli

köklerden dallanm hurma aaçlar vardr..."5 buyruundaki toprak

parçalanndan kastedilen, Fâris, Ehvâz, Küfe ve Basra’dr.

bn Cerîr, bn Abbâs’n, "Yeryüzünde birbirine komu toprak parçalar,

üzüm balar, ekinler, bir kökten ve çeitli köklerden dallanm hurma

aaçlar vardr" buyruunu açklarken öyle dediini bildirir: "Topraklar,

yanyana olup ayn sudan sulanmalarna ramen biri tatl ürün verirken, dieri

eki ürün verir.”
6

bn Cerîr ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Saîd b Cübeyr, "Yeryüzünde

birbirine komu toprak parçalar, üzüm balar, ekinler, bir kökten ve

çeitli köklerden dallanm hurma aaçlar vardr..." buyruunu açklarken

öyle dedi: "Ayn toprakta, erik, armut, beyaz ve siyah üzüm yetimekte, biri

dierinden daha fazla ürün vermekte, bazs tatl bazs eki, bazs bazsndan

daha üstün olabilmektedir.”7

’ Ra’d Sur. 4
2 bn Cerîr (13/416).

3
Ra'd Sur. 4

4 bn Cerîr (13/418).

5
Ra'd Sur. 4

6 bn Cerîr (13/418).

7 bn Cerîr (13/419).
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Firyâbî, Saîd b. Mansur, ibn Cerîr, bnü’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu’-eyh

ve bn Merdûye’nin Berâ b. Âzib'den bildirdiine göre âyette geçen "

kelimesi ayn kökten olmasna ramen (tad ve rengi) deiik olan meyveler

mânâsndadr. “ûi^Lo ise tek bana (bir çeit) çkan meyvedir. Bir lafzda,

ise baka bir hurma aacna yapk olan hurma aacdr. “öi^Lo

ise ayn ayn olan hurma aaçlandr.

1

bn Cerîr, bnü’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre

kelimesi ayn kökte olan (deiik tattaki) hurma aaçlan

mânâsndadr. “ûi^Lo ise ayn ayn olan hurma aaçlan mânâsndadr. 1

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnü’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in

bildirdiine göre Mücâhid, “Yeryüzünde birbirine komu toprak parçalar,

üzüm balar, ekinler, bir kökten ve çeitli köklerden dallanm hurma

aaçlar vardr. Bunlann hepsi bir su ile sulanr. (Böyle iken) yemilerinde

onlarn bir ksmn bir ksmna üstün klarz, ite bunlarda akllarn

kullanan bir toplum için ibretler vardr"3 buyruunu açklarken öyle dedi:

“Bu toprak parçalarnn güzeli verimli olan, pis olan ise çorak olandr. Bu

toprak parçalannda bahçeler vardr. Bu bahçelerdeki hurma aaçlan

semadan inen suyla sulanmalanna ramen bazlarnn bir kökünde iki veya

daha çok aaç, bazlannn ise her kökünde bir aaç vardr. Âdemoullannn

babalannn bir olmasna ramen hem iyileri, hem de kötüleri olduu gibi

hurma aaçlarnn da kökleri bir olmasna ve ayn suyla sulanmalarna ramen
tatlan deiiktir.4

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnü’l-Münzir’in bildirdiine göre Saîd b.

Cübeyr, “ûl^Lo £13 jlsLo”
5 buyruunun, bir arada olan ve bir arada olmayan

mânâsnda olduunu söyledi. “Bunlarn hepsi bir su ile sulanr. (Böyle iken)

yemilerinde onlann bir ksmn bir ksmna üstün klarz...
"6 buyruunda

1

Saîd b. Mansûr Tefsir (1 153), bn Cerîr (13/422) ve bn Ebî Hâtim (7/2220, 2221).
2 bn Cerîr (13/423) ve bn Ebî Hâtim (7/2220).

3 Rad Sur. 4

4 bn Cerîr (13/417, 420, 423, 428, 429) ve bn Ebî Hâtim (7/2220, 2221).

5 Ra d Sur. 4
6
Ra'd Sur. 4
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kastedilen yemiler, beyaz, siyah ve krmz üzüm, beyaz ve siyah incir krmz

ve san hurmadr.’

bn CenVin bildirdiine göre Hasan(- Basrî), bu âyet hakknda der ki: "Bu,

Yüce Allah’n, Âdemoullannn kalbine verdii bir misaldir. Yeryüzü Yüce

Allah'n elinde bir parçayd, onu açp yayd ve yeryüzü birbirine komu toprak

parçalar oldu. Yeryüzüne semadan su iner, bu toprak parçalarnn bazsnn

çiçekleri, meyveleri aaçlar ve bitkileri ortaya çkar ve bu yer, ölüyken diri

olur. Baz toprak parçalarnn ise çorakl, tuzu ve pislii ortaya çkanr.

Halbuki iki ksm da, ayn su ile sulanmaktadr. Eer su baz kimselerin dedii

gibi tuz olsayd, bu tuzlu (çorak) ksmn sudan olduu iddia edilecekti. te
insanlar da böyledir. Hepsi Adem'den yaratlmtr. nsanlara gökten

hatrlatma, mucize ve öütler inmitir. Baz kalpler rikkate gelmi, korkmu

ve Allah'a kulluk etmitir. Baz kalpler de katlam, oyun ve elenceye

dalmtr." Haan derki: "Vallahi, Kur'ân ile beraber olan kii, onun yanndan

kalkarken ya fazlalkla veya eksiklikle kalkar. Yüce Allah: “Kuriân'dan

inananlara rahmet ve ifa olan eyler ndiriyoruz. O, zalimlerin ise sadece

kaybn artrr
"3 buyurmaktadr.

3

Abdurrezzâk ve bn Cerîriin bildirdiine göre Katâde der ki: ayn

kökten çkan iki veya üç hurma aacdr. Bir adamn bana bildirdiine göre

Hz. Ömer ve Hz. Abbâs münakaa ettiler ve Hz. Abbâs, Hz. Ömer’e ar
konutu. Bunun üzerine Hz. Ömer Resûlullah'a (sdlaHafo aleyhi «seHemi gelip: "Ey

Allah’n Resulü! Abbas’ görmüyor musun? Bana öyle öyle yapt, ben ona

karlk vermek istedim, ama senin yanndaki konumunu hatrlaynca karlk

vermekten vaz geçtim" dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (ulUlahu nUyt msHam):

"Allah sana merhamet etsin. Kiinin amcas babas gibidir" buyurdu .

4

Abdurrezzâk ve bn Cerîr’in Mücâhid’den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(sdiaiiaHu aleyhi veseiiem): "Abbas ile (ona eziyet etmek suretiyle) bana eziyet etmeyiniz. O

bana atalarmdan miras kalandr. Kiinin amcas da babas gibidir" buyurcu .
5

' bn Cerîr (13/423. 430).

1

h>id Sur. 82

3 bn Cerîr (13/426).

4 Abdurrezzâk (1/331) ve bn Cerîr (13/425).

5 Abdurrezzâk (1/331) ve bn Cerîr (13/425).
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bn Cerîr’in Atâ ve bn Ebî Muleyke’den bildirdiine göre Resûtullah (saiiaiiahu

aleyt» veselisfli), Hz. Ömer’e: "Ey Ömer! Kiinin amcasnn babas gibi olduunu

bilmiyor musun?" buyurdu .

1

Hâkim ve bn Merdûye'nin Câbir’den bildirdiine göre Hz. Peygamber

(sBiBi»hu aleyhi .nseiiem): "Ey Ali! nsanlar deiik aaçlardandr, ben ve sen ise ayn

aaçtanz" buyurduktan sonra: "Yeryüzünde birbirine komu toprak

parçalar, üzüm balar, ekinler, bir kökten ve çeitli köklerden dallanm

hurma aaçlar vardr. Bunlarn hepsi bir su ile sulanr. (Böyle iken)

yemilerinde onlarn bir ksmn bir ksmna üstün klarz. te bunlarda

akllarn kullanan bir toplum için ibretler vardr"2 âyetini okudu .

3

Hâkim’in Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Resûlullah (sabilaha sisyhi veseiiem), bu

âyeti “jalû Jc eklinde "j" harfiyle okumutur .

4

Tirmizî, Bezzâr, bn Cerîr, bnü'l-Münzir, Ebu’-eyh ve bn Merdûye’nin

Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Hz. Peygamber (sailsiiahu aleyhi ««M, “(Böyle

iken) yemilerinde onlarn bir ksmn bir ksmna üstün klarz"3 buyruu

hakknda: "Dakel (kötü deersiz) hurma, Fârisî (kaliteli) hurma, tatl ve eki

hurma kastedilmitir" buyurdu .

6

bn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs, "(Böyle iken)

yemilerinde onlarn bir ksmn bir ksmna üstün klarz"7 buyruu

hakknda: "Bu hurmalarn bazs eki, bazs tatl, bazs deersiz, bazs da

Fârisî (kaliteli) hurmadr" demitir.

8

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Mücâhid, "(Böyle iken) yemilerinde

onlann bir ksmn bir ksmna üstün klarz"9 buyruu hakknda: "Bu

’ bn Cerîr (13/425).

2
Ra’d Sur. 4

3 Hâkim (2/241 "sahih”).

4 Hâkim (2/241 "sahih").

5
Ra’d Sur. 4

6
Tirmizî (3118

"
hasen ") ve bn Cerîr (13/431). Sahih hadistir. Elbânî (Sahih Sünen et-

Tirmizî. 2493).

7
Ra’d Sur. 4

8 bn Cerîr (13/430) ve bn Ebî Hâlim (7/2221).

5 Ra d Sur. 4
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hurmalann bazs eki, bazs tatl, bazs ac, bazs ekidir. Ayn ekilde,

Ademoullannn da, babalan bir olmasna ramen kimi mümin, kimi de

kafirdir" demitir.

ihJjl ojj* ji. üT Ulji lil cjfjâ n)j

jlDl OUJ»! jÛjîj ^ j'*&l ilîijb tfiji
iyj& jjJ

üjaIU- 4j

"Eer ayorsan, asl alacak olan onlann: «Acaba biz

toprak olduktan sonra m, biz mi yeniden yaratlacaz?»
demeleridir. te Rabblerini inkâr edenler bunlardr.

Boyunlarnda demir halkalar olacak olanlar da bunlardr.

te cehennemlikler de bunlardr. Onlar orada ebediyyen

kalacaklardr." (r*A Sur. 5)

bn Ebî Hatim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî), "Eer

ayorsan, asl alacak olan onlarn: «Acaba biz toprak olduktan sonra

m, biz mi yeniden yaratlacaz?» demeleridir"
1 buyruunu: "Ey

Muhammedi Onlann seni yalanlamasna ayorsan, asl alacak ey,

onlarn: «Acaba biz toprak olduktan sonra m, biz mi yeniden yaratlacaz?»

demeleridir” eklinde açklamtr. 2

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre bn Zeyd bu

âyeti öyle açklamtr: "Eer onlarn, Allah’n kudretini ve kendilerine misal

verdii önceki kavimlerin bana gelenleri, ölüleri ve ölü topra diriltmesini

göstermesine ramen yalanlamasna ayorsan, asl aman gereken ey

onlarn, «Acaba biz toprak olduktan sonra m, biz mi yeniden yaratlacaz?»

demeleridir. Onlar, Yüce Allah’n kendilerini bir nutfeden yarattn

görmüyorlar m? Nutfeden yaratmak, toprak ve kemiklerden yaratmaktan

daha büyük bir eydir.’’
3

1

Ra d Sur. 5
2 bn Ebî Hâtim (7/2221).

3 bn Cerîr (13/432, 433) ve bn Ebî Hâtim (7/2221).
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bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Katâde der ki:

“Eer ayorsan, asl alacak olan onlarn: «Acaba biz toprak olduktan

sonra m, biz mi yeniden yaratlacaz?» demeleridir"’ buyruuyla yüce

Allah, onlann öldükten sonra dirilmeyi inkar etmelerine hayret etmitir."
2

bn Ebî eybe, bn Ebî Hâtim ve Hatîb, Hasan( Basrî’nin) öyle dediini

bildirir: “Demir halkalar, cehennem halknn boyunianna Allah' aciz

braktklanndan deil, alevler yükselip üzerlerine geldii zaman onlan atein

derinliklerine daldrsn diye taklmtr."3

.Sj o^luJl {ja

âjOJ ilj jp

"Bir de senden, iyilikten önce kötülüün acele gelmesini

istiyorlar. Oysa onlardan önce ibret alnacak birçok azap

gelip geçmitir, üphesiz Rabbin, insanlarn zulümlerine

ramen balama sahibidir. Bununla beraber Rabbinin

azab pek iddetlidir." (ka’d Sur. e)

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Katâde bu âyeti: “Bunlar afiyetten önce cezay istediler. Oysa onlardan önce

ibret alnacak birçok ceza gelip geçmitir" eklinde açklamtr.

4

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in Katâde'den bildirdiine göre “Bir

de senden, iyilikten önce kötülüün acele gelmesini istiyorlar ..."5

buyruunda kastedilenler Arap müriklerdir. Onlar, hayrdan önce errin

acele gelmesini istemi ve: “Ey Allahm! Eer bu Kitap senin katndan

gelmi bir gerçekse üzerimize gökten ta yadr, yahut bize elem verici bir

azap getir
"6 demilerdi. Yüce Allah onlara cevap olarak: “Oysa onlardan

’ Rad Sur. 5
1 bn Cerîr (13/430) ve bn Ebî Hâtim (7/2222).

3 bn Ebî eybe (13/170) ve bn Ebî I iâtm (7/2222).

4 Abdurrezzâk (1/331, 332), bn Cerîr (13/436) ve bn Ebî Hâtim (7/2223).

5 Ra"d Sur. 6
6
Enfâl Sur. 32
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önce ibret alnacak birçok azap gelip geçmitir..." yani: "Sizden önce gelen

ümmetlerin bana ibret alnacak birçok bela gelmitir" buyurdu.’

bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre âyette geçen "o&ü"

buyruu, daha önceki nesillerin urad azab mânâsndadr .

7

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnü’l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in

Mücâhid'den bildirdiine göre âyette geçen"o\îii” buyruu, (daha önceki

kavimlerde geçen) misaller/meseller mânâsndadr .

3

bn Cerîr'in a’bî’den bildirdiine göre âyette geçen “oSliiil” buyruu,

(Daha önceki nesillerin dönütürüldüü) maymun ve domuzlar

mânâsndadr.

4

bn Cerîr'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre âyette geçen" dîj

buyruu, "Ama Rabbin..." mânâsndadr.
5

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Saîd b. el-Müseyyeb der

ki: "Bir de senden, iyilikten önce kötülüün acele gelmesini istiyorlar. Oysa

onlardan önce ibret alnacak birçok azap gelip geçmitir. üphesiz Rabbin,

insanlarn zulümlerine ramen balama sahibidir. Bununla beraber

Rabbinin azab pek iddetlidir
"6

âyeti nazil olduu zaman Hz. Peygamber

(saiiaiiahu aleyhi veseiim): “Eer Allah'n aff ve günahlar balayal olmasayd hiç

kimse hayattan bir tat almazd. Eer tehdidi ve cezas olmasayd herkes tevekkül

eder (ve amel yapmay terkeder)di

"

buyurdu .

7

fji jklj jxi ci UÎ1 453 o» i «i* jjît yji ijjisr jjkir / ' " '

nkâr edenler, «Ona Rabbînden bir mucize indlrilseydi ya!»

’ bn Cerîr (13/435) ve bn Ebî Hâtim (7/2223).
2 bn Ebî Hâtim (7/2223).

3 bn Cerir (13/436) ve bn Ebî Hâtim (7/2223).

4 bn Cerir (13/436).

5 bn Cerîr (13/437).
6
Ra'd Sur. 6

7 bn Ebî Hâtim (7/2224).
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diyorlar. Sen ancak bir uyanasn. Her kavim için de bir yol

gösteren vardr." (Ra'd Sur. 7)

bn Cerîr ve Ebu'-eyh’in Katâde’den bildirdiine göre "Ona Rabbinden

bir mucize indirilseydi ya" sözünü Arap mürikler söylemitir. Yüce Allah

onlara cevap olarak: "Sen ancak bir uyarcsn. Her kavim için de bir yol

gösteren vardr." Her kavmin Allah'a davet eden bir davetçisi vardr”

buyurmutur.

1

bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Ebu’-eyh'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre

âyette geçen "ili” kelimesi davetçi mânâsndadr .

3

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnü’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in

Mücâhid'den bildirdiine göre "Sen ancak bir uyarcsn. Her kavim için de

bir yol gösteren vardr" 3 buyruunda geçen uyarcdan kast Hz.

Muhammed'dir (saUaliahu aleyhi vesellem). Her kavim için gönderilen yol göstericiler ise

onlara gönderilen peygamberlerdir .

4

bn Cerir, bnü’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b.

Cübeyr, "Sen ancak bir uyarcsn. Her kavim için de bir yol gösteren

vardr"5 buyruunu açklarken: "Uyarc Hz. Muhammed'dir (saihiiaht aleyhi veseM.

Yol gösteren ise Yüce Allah'tr” demitir.

6

bn Cerîr ve bn Merdûye, bn Abbâs'n, "Sen ancak bir uyarcsn. Her

kavim için de bir yol gösteren vardr"7 buyruunu: "Ey Muhammedi Uyarc

sensin. Ben de her kavme yol gösterenim” eklinde açkladn bildirir.

8

bn Cerîriin Mücâhid’den bildirdiine göre Mücâhid'den bildirdiine göre

"Sen ancak bir uyarcsn. Her kavim için de bir yol gösteren vardr"9

1 bn Cerîr (13/438).
3 bn Cerîr (13/443) ve bn Ebî Hatim (7/2225).

3 Ra'd Sur. 7

4 bn Cerîr (13/439, 440) ve bn Ebî Hâtim (7/2225).

5
Ra'd Sur. 7

6 bn Cerîr (13/439) ve bn Ebî Hâtim (7/2224).

7
Ra'd Sur. 7

8
ibn Cerîr (13/440).

9 Ra’d Sur. 7
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buyruunda geçen uyancdan kast, Hz. Muhammed’dir (sailalaht Beyti vesdien*. Yüce

Allah ise her kavme yol gösterendir.'

bn Cerîr, Dahhâk'tan ayn rivâyette bulunmutr.

2

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs, bu âyeti açklaren: “Sen,

her kavmin uyancs ve yol göstericisisin.” Bir lafzda ise: "Resûlullah (bbUbIIbIij

aleyhi vesgiier) hem uyanc hem de yol göstericidir” demitir.

bn Cerîr, krime ve Ebu’d-Duhâ'nn: "Uyanc da yol gösterici de Hz.

Muhammed’dir («natMu aleyhi nesnem) dediini bildirir.*

bn Cerîr, bn Merdûye, Ebû Nuaym el-Ma'rife’de, Deylemî, ibn Asâkir ve

bnu'n-Neccâr'n bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "nkâr edenler, «Ona

Rabbinden bir mucize indirllseydi yal» diyorlar. Sen ancak bir uyarcsn.

Her kavim için de bir yol gösteren vardr-4 âyeti nazil olduu zaman

Resûlullah (ssiiaUnhu aleyhi mailem) elini gösüne koyup: "Uyanc benim" buyurdu.

Eliyle de Hz. Ali'nin omuzuna iaret edip: "Ey Ali! Yol gösterici sensin. Benden

sonra gelenler senin vastanla hidayet bulacaklardr" buyurdu .

5

bn Merdûye'nin Ya'lâ b. Murra’dan bildirdiine göre Resûlullah Malafa aMi

vesellem), "nkâr edenler, «Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya!» diyorlar.

Sen ancak bir uyarcsn. Her kavim için de bir yol gösteren vardr
-6

âyetini

okuyup:
"Uyana benim. Ali ise yol göstericidir" buyurdu.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ebû Berze el-Eslemî der ki: Resûlullah

(uiisiiahu aiayhi vesBiiam), "Sen ancak bir uyarcsn- derken elini gösüne koydu ve

"Her kavim için de bir yol gösteren vardr-7 derken de elini Hz. Ali'nin

gösüne koydu.”

1

bn Cerîr (13/439).
3

bn Cerîr (13/440).

3 bn Cerîr (13/436).

4 Ra d Sur. 7
5 bn Cerîr (13/443), Ebû Nuaym 1/105 (344) ve bn Asâkir (42/359). bn Kesîr Tefsir

(4/356) hadisin münker olduunu söylemitir.
6
Ra d Sur. 7

7 Ra d Sur. 7
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bn Merduye ve Diyâ el-Muhtâra’da, bn Abbâs'tan Resûlullah'n (saiiaHahu Beyh

veseiiem): "Uyana benim, yol gösterici ise Ali b. Ebî Tâlib'dir" buyurduunu

nakleder.

1

Abdullah b. Ahmed Misned’ in zevâidinde, bn Ebî Hâtim, Taberânî M. el-

Evsaf ta, Hâkim, bn Merdûye ve bn Asâkir'in bildirdiine göre Ali b. Ebî

Tâlib'in âyet hakknda öyle dediini bildirin “Uyarc Allah’n Resûlüdür. Ben

ise yol göstericiyim." Bir lafzda ise, kendisi kastederek: “Yol gösterici ise

Hâimoullanndan bir adamdr" dedi.
J

ü* t#* uj uj ^ u *“>

"Allah, her diinin neye hamile kalacan, rahimlerin neyi

eksilteceini, neyi artracan bilir. O’nun katnda herey
bir ölçü iledir" (Ra d Sur. 8)

bn Cerîriin bildirdiine göre Dahhâk, "Allah, her diinin neye hamile

kalacan, rahimlerin neyi eksilteceini, neyi artracan bilir
"

3

buyruunu

açklarken: "Allah, yaratt her diinin neye hamile kalacan bilir" demitir.'’

bn Cerir, bn Ebî Hâtim ve Ebu' eyh, Saîd b. Cübeyriin, âyeti açklarken:

“Rahimdekinin erkek mi, yoksa dii mi olduunu bilir. "Rahimlerin neyi

eksilteceini, neyi artracan bilir..." buyruundan ise hamileyken

rahminde kan görmesi kastedilmitir” dedi.
s

1

Diyâ el-Makdis (10/159).

J
Abdullah b. Ahmed 2/306 (1041), bn Ebî Hâtim (7/2224), Taberânî (1361), Hâkim (3/

129 “sahih") ve bn Asâkir (42/359). Zehebî, Hâkim'in sahih hükmünün sonunda: "Bu

tamamen yalandr. Allah bunu uydurann yüzünü karartsn" demitir. Müsned' in

muhakkikleri ise senedinin zayf, metinde ise gariplikler olduunu söylemitir.

3 Ra’d Sur. 8

A bn Cerir (13/449).

5 bn Cerir (13/447) ve bn Ebî Hâtim (7/2226).
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bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnü'l-Münzir ve Ebu'-eyh’in Mücâhid'den

bildirdiine göre âyetteki eksilmeden kastedilen, kann çkmas, artma sndan

kast ise kesilmesidir.’

bnü’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre âyetteki

eksilmeden kastedilen, kadnn hamileyken ay hali olmas, artmasndan kast

ise dokuz ay aan hamilelik süresidir.

2

bn Ebî Hâtim, Dahhâk vastasyla ibn Abbâs'n, "Rahimlerin neyi

eksilteceini, neyi artracan bilir..." buyruunu açklarken öyle dediini

bildirir. “Âyette kastedilen, dokuz aydan daha uzun süren ve daha az süren

hamileliklerdir." Dahhâk der ki: “Annem beni kamnda iki yl tadktan sonra

dourdu. Doduumda ön dilerim çkmt.”3

bnü’l-Münzir ve Ebu'-eyh'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre âyetteki

eksilmeden kastedilen, dokuz aydan daha az süren hamilelik, artmasndan

kast ise dokuz ay aan hamilelik süresidir.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Âyetteki

eksiltmeden kastn kadnn düük yapmasdr. Artmasndan kast ise dokuz

aydan daha fazla süren hamileliklerdir. Baz kadnlar on ay hamile kalrken

bazlan dokuz ay süreyle hamile kalmaktadr. Bazlar ise daha fazla süreyle

hamile kalabilmekte, bazlan dokuz aydan az hamile kalabilmektedir. Yüce

Allah'n zikrettii eksiltme ve arttrmadan kast budur. Bütün bunlar da

Allah'n ilmi dahilindedir.
,H

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Dahhâk: “Dokuz

aydan daha ksa süren hamilelikler eksiltme, daha fazla süren hamilelikler ise

arttrma saylr” demitir.

3

bn Cerîr, Hz. Âie'nin: “Hamilelik, iki yldan bir eirme aletinin kprts

kadar bile fazla sürmez” dediini bildirir.

1

’ bn Cerîr (13/446).
3 bn Ebl Hâtim (7/2226).

3 bn Ebî Hâtim (7/2226).

4 bn Cerîr (13/445) ve bn Ebî Hâtim (7/2228).

5 bn Cerîr (13/448, 449) ve bn Ebî Hâtim (7/2227).
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bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnü’l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in

bildirdiine göre krime der ki: "Hamilelik müddeti esnasnda bir gün dahi

(hayz) kan aksa, hamilelik müddeti dokuz ay temiz olarak geçsin diye, bir

gün artar."
2

bnü’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Hasan( Basrî)'den bildirdiine göre

âyetteki eksiltmeden kastedilen düüktür.
3

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnü’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Mücâhid: "Kadn, hamileyken ay hali olursa çocuk zayf kalr, eer ayhali

olmazsa çocuk geliip büyür2’ demitir.

4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mekhûl der ki: "Anne kamndaki cenin,

ne bir ey ister, ne üzülür, ne tasa çeker. Onun nzk annesinin kamnda hayz

kanndan getir. Bu sebeple hamile olan kadn hayz olmaz. Çocuk dünyaya

gelince alar. Alamasnn sebebi geldii yeri garipsemesi sebebiyledir.

Çocuun göbei kesilince, Allah onun nzkn annesinin gösüne havale eder.

Böylece çocuk kimseden bir ey istemez, tasalanmaz ve üzülmez. Sonra

serpilip yiyecei eyi eliyle alabilecei çaa gelir ve ite o zaman: “Nereden

nzk alacam?" der. Vah sana! Allah, anne karnndayken ve küçük bebekken

seni besledi. Geliip düünecek çaa gelince ise sen: "Nereden nzk

alacam?” diyorsun." Sonra Mekhûl: “Allah, her diinin neye hamile

kalacan, rahimlerin neyi eksilteceini, neyi artracan bilir. O’nun

katnda herey bir ölçü iledir
" 5

âyetini okudu .

6

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Katâde: "O’nun

katnda herey bir ölçü iledir
"7 âyetini açklarken: "Ölçüden kast zamandr.

Allah onlann nzklann, yaratllann ve ecellerini belirlemi ve bunu belli bir

süreye balamtr" dedi .

8

1 bn Cerir (13/450).
1 bn Cerir (13/448) ve bn Ebî Hâtim (7/2227).

3 bn Ebî Hâtim (7/2227).

4 bn Cerir (13/446) vc bn Ebî Hâtim (7/2226).

5
Ra’d Sur. 8

6 bn Ebî Hâtim (7/2227).

7
Ra'd Sur. 8

8 bn Ebî Hâtim (7/2228).
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j^ * JÜUJI I u.-iiil pJl*'

j4& ijLii J&
"O görünmeyeni de, görüneni de bilendir. O, çok büyüktür,

yüceler yücesidir. çinizden birisi ister sözünü gizlesin, ister

onu açklasn; gece gizlensin ve(ya) gündüzün yoluna

gitsin, hepsi birdir." (RVd Sur. 9. 10)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs, âyette geçen " >_4Âj fJl*

5S14JI3”

1

buyruunun, "Gizli ve aç bilir” mânâsnda olduunu söylemitir.

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnü'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in

bildirdiine göre Mücâhid: "O, çok büyüktür, yüceler yücesidir. çinizden

birisi ister sözünü gizlesin, ister onu açklasn; gece gizlensin ve(ya)

gündüzün yoluna gitsin, hepsi birdir"
J buyruunu açklarken öyle dedi:

"Kiinin sözünü gizlice söylemesiyle açktan söylemesi Allah için birdir ve onu

bilir. Yine Yüce Allah, geceleyin, saklanarak yaplan isyan da, gündüzieyin

açkça ilenen günah da bilir.”
3

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katâde: "Allah

katnda, gizli olan ey alenidir. Karanlk ta aydnlktr (hepsi O'nun için birdir)"

demitir.
4

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) derki: "Allah, açkta olan

bildii gibi gizli olan, gizli olan bildii gibi de açkta oan bilir. Gündüz olan

bildii gibi gece olan, gece olan bildii gibi de gündüz olan bilir.”
5

Ebû Ubeyd, bn Cerîr, bnü’l-Münzir ve Ebu'-eyh'in bn Abbâs'tan

bildirdiine göre âyette geçen "j£Ub ÇoL-i” buyruu "Açkta olan"

mânâsndadr.

6

1

Ra d Sur. 9
1
Ra'd Sur. 10

3 bn Cerîr (13/455) ve bn Ebî Hâtim (7/2229).

4 bn Cerîr (13/455) ve îbn Ebî Hâlim (7/2228).

5 bn Ebî Hâtim (7/2228).

6 bn Cerîr (13/454).



Âyet: 11 • Koruyucu Melekler 369

ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre ibn Abbâs, "Gece gizlensin

ve(ya) gündüzün yoluna gitsin, hepsi birdir
"1 buyruunu açklarken öyle

dedi: “Gece gizlenenden kast, gece gizlice günah ileyip gündüz insanlarn

içine çknca insanlara kendisini günahsz olarak gösteren riyakardr."
2

V 4I 0} 4jÎ>-
{j* ollîici AJ

* * * >

Uj AJ Sy bU Ifj-J pij )1 Âljî lijj ^ u

«JU ör «y* ^
"Onun önünde ve arkasnda Allah'n emriyle onu koruyan
takipçiler (melekler) vardr. Bir toplum kendilerindeki

özellikleri deitirinceye kadar Allah, onlarda bulunan
deitirmez. Allah bir topluma kötülük diledi mi, artk onun

için geri çevrilme diye bir ey yoktur. Onlann Allah'tan

baka yardmclar da yoktur." (Ra'd Sur. 1 1)

bnü'l-Münzir, ibn Ebî Hatim, Taberânî M. el-Kebîr'de, bn Merdûye ve Ebû

Nuaym DelâiVde, Atâ b. Yesâr vastasyla bn Abbâs'n öyle dediini bildirir:

Erbid b. Kays ve Âmir b. et-Tufayl Medine'ye gelerek oturmakta olan

Resûlullah'n (saiyehu ayin mailem) yanna gidip önünde oturdular ve Âmir. “Eer

ben müslüman olursam bana ne vereceksin?" diye sordu. Hz. Peygamber

(saiialiahu ateytn «senem): "Müslümanlarn lehine olan senin de lehine, onlann aleyhine

olan senin de aleyhine olacak" karln verince, Âmir: “Eer müslüman

olursam senden sonra emri (hükümranl) bana verir misin?" diye sordu.

Resûlullah (saiialiahu aleyhi aeseiiem): "Bu, ne sana, ne kavminedir. Fakat atlann

dizginleri enindir" cevabn verince, Âmir: "imdi zaten Necd atlarnn

dizginleri benim elimdedir. Çöller benim, kasabalar senin olsun" dedi.

Resûlullah (saMahu aleyhi reseiiern}: "Hayr" buyurdu. Erbid ve Âmir, Resûlullah'n

(saiialiahu aleyhi «sellem) yanndan aynlrlarken Âmir: "Allah'a yemin olsun ki buray

sana kar atllar ve insanlarla dolduracam!" dedi. Hz. Peygamber (saiisiiahu aleyhi

«senem): "Allah sana engel olacaktr" buyurdu ve onlar Resûlullah'n (saiialiahu Beyhi

veseiiemi huzurundan çknca, Âmir: "Ey Erbid, ben, Muhammed'i söze tutaym.

1

Ra'd Sur. 10
2 bn Cerîr (13/453, 454) ve bn Ebî Hatim (7/2229).
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sen de arkasndan yaklap klcnla iini bitir. Sen Muhammed'i öldürünce

insanlar diyete raz olmaktan baka bir ey yapamyacaklar, savatan

kaçnacaklardr. Diyetini veririz olur biter" dedi. Erbid: “Tamam" dedi ve

plânlarn uygulamak üzere geri dönerek Resûlullah'n (ssiiaMu aleyhi vestilem) yanna

geldiler. Âmir: “Ey Muhammed, benimle beraber kalk, seninle konuaym"

deyince, Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vesefem) kalkt ve ikisi bir duvann dibine durdular.

Âmir, Resûlullah'n (saüaUahu aleyh KesEiem) yannda durup onunla konuurken Erbid

klcn çekmek için el atnca eli klcnn kabzas üzerinde kuruyup kald ve

klcn çekemedi. Böylece Erbid Resûluilah'a (uyiahu aleyhi veseiiem) vurmakta gecikti

ve Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi «seltem) arkasna dönüp de Erbid'i ve ne yaptn
görerek onlardan ayrld. Âmir, Erbid'e: “Sana ne oldu da yerinde donup

kaldn ve ona vuramadn?” diye sorunca, Erbid: “Elimi klcmn kabzas

üzerine koyar koymaz elim kurudu” karln verdi. Âmir ve Erbid

Resûlullah'n (»iaUehu aleyh veeM yanndan aynlp Harratu Vâkim denilen yere

(siyah volkanik tala) gelince konakladlar. Bu srada yanlanna Sa’d b. Muâz

ve Useyd b. Hudayr çktlar ve: “Ey Allah’n dümanlan, Allah ikinize de lanet

etsin, çkn buradan, uzak olun buradan" deyip onlara hakaret ettiler. Amir:

“Ey Sa'd! Bu (yanndaki) kim?" diye sorunca, Sa’d: "Useyd b. Hudayr el-

Ketâib'dir" cevabn verdi. Bunun üzerine Âmir "Vallahi eer bu kii

Hudayrisa o benim dostumdur" dedi. Âmir, Medine'deki Rakm denilen yere

gelince Allah Erbid'e bir yldnm göndererek öldürdü. Âmir yola çkp Cerîb

denilen yere gelince, Allah kendisine bir çban gönderdi ve Amir bu çban

sebebiyle öldü.

Bu konuyla ilgili olarak Yüce Allah, “Allah, her diinin neye hamile

kalacan, rahimlerin neyi eksilteceini, neyi artracam bilir. O’nun

katnda herey bir ölçü iledir. O görünmeyeni de, görüneni de bilendir. O,

çok büyüktür, yüceler yücesidir. çinizden birisi ster sözünü gizlesin, ister

onu açklasn; gece gizlensin ve(ya) gündüzün yoluna gitsin, hepsi birdir.

Onun önünde ve arkasnda Allah’n emriyle onu koruyan takipçiler

(melekler) vardr. Bir toplum kendilerindeki özellikleri deitirinceye kadar

Allah, onlarda bulunan deitirmez. Allah bir topluma kötülük diledi mi,

artk onun için geri çevrilme diye bir ey yoktur. Onlarn Allah'tan baka

yardmclar da yoktur"
1

(Allah’n emriyle gönderilen takipçiler Hz.

1

Ra'd Sur. 8, 9, 10, 11
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Muhammed’i(saiiaii9hu aleyhi veseiM korurlar) buyurup sonra da Erbid'i ve onu neyin

öldürdüünü zikrederek "O, korku ve ümit vermek için size imei
gösterendir, yamur yüklü bulutlar meydana getirendir. Gök gürlemesi

O'na hamd ederek tespih eder. Melekler de O'nun korkusundan tebih

ederler. O, yldrmlar gönderir de onlarla dilediini çarpar. Onlar ise Allah

hakknda mücadele ediyorlar. Hâlbuki O, azab çok iddetli olandr" 1

buyurmutur.

2

bnü’l-Münzir, bn Ebî Hatim, Taberânî, Ebu'-eyh ve bn Merdûye’nin bn

Abbâs’tan bildirdiine göre "Onun önünde ve arkasnda Allah'n emriyle

onu koruyan takipçiler (melekler) vardr" 5 buyruundaki koruma sadece

Resûlullah'a (niieiiahu leyti miim) has bir durumdur.4

bn Ebî Hâtim’in bn Abbâs’tan bildirdiine göre "Onun önünde ve

arkasnda Allah'n emriyle onu koruyan takipçiler (melekler) vardr"5

buyruundan kastedilen, Allah’n emrinden, onu önünden ve arkasndan

koruyan takipçilerin olmasdr.6

Ebu'-eyh’in bn Abbâs'tan bildirdiine göre "Onun önünde ve

arkasnda Allah’n emriyle onu koruyan takipçiler (melekler) vardr"7

buyruundaki koruma, Allah'n emriyle, Allah'n emrinden (katndan) koruma

eklindedir.

bn Cerîr, bnü’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre

takipçilerden kast meleklerdir. Allah’n emrinden kast ise Allah'n izin

vermesidir.
8

1
Ra 'd Sur. 12, 13

2 bn Ebî Hatim (7/2332), Taberânî (10760), M. el-Evsat (9127) ve Ebû Nuaym (157).

Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (7/42), Tabcrânî'nin el-Evsat ve el-Kebîr"dc ayn rivayette

bulunduunu, senedinde Abdulaziz b. mrân'n olduunu ve bu kiinin zayf olduunu
söylemitir.

3 Ra'd Sur. 11

4 bn Ebî Hatim (7/2229) Ebu'l-Cevzâ'nn sözü olarak ve Taberânî (12789).

5 Ra’d Sur. 11

6 bn Ebî Hâtim (7/2232).

7 Ra'd Sur. 11

8 bn Cerir (13/458) ve bn Ebî Hâtim (7/2232).
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bn Cerîr'in Hasan( Basrî)'den bildirdiine göre takipçilerden kast

meleklerdir.

1

bn Cerîr'in Mücâhid'den bildirdiine göre takipçilerden kast Allah'n

emrinden koruyan meleklerdir .

2

bn Cerîr'in Saîd b. Cübeyrîden bildirdiine göre takipçilerden kast

meleklerdir ve meleklerin onu korumas da Allah'n emriyledir .

3

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs âyeti açklarken öyle dedi: Âyette

geçen "ouiîu'' kelimesinden kastedilen, (kiiyi yoldan çkarmaya çalan)

eytann yannda ona emir veren, kiiyi önünden ve arkasndan koruyan

muhafzlardr. Yüce Allah: "Bunlar, bu kiiyi Benim emrimden mi koruyorlar!

Ben bir topluluk hakknda kölülük istersem bu kötülüü defedecek yoktur"

buyurur.

4

bn Cerîr, bnü'i-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre

ibn Abbâs, "odüii" kelimesini açklarken öyle dedi: "Krallar muhafzlar

bulundururlar ve bu muhafzlar kral önlerinden, arkalarndan, salanndan ve

sollarndan öldürülmemesi için korurlar. Yüce Allah'n: "Allah bir topluma

kötülük diledi mi, artk onun için geri çevrilme diye bir ey yoktur
"5 Yani

kral hakknda bir kötülük dilediinde, muhafzlann krala bir faydas

dokunmaz" buyurduunu duymadn m?"6

bn Cerîr'in krime'den bildirdiine göre âyette geçen "odü"

kelimesinden kastedilen idarecilerdir.

7

bnü’i-Münzir ve ibn Ebî Hâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre âyette

geçen kelimesinden kastedilen meleklerdir. Bu melekler gece ve

gündüz insanolunu takib edip amellerini yazar.'"

1 bn Cerîr (13/456).
2 bn Cerîr (13/464).

3 bn Cerîr (13/463).

4 bn Ccrir (13/460, 461, 465).

5 Ra'd Sur. 11

6 bn Cerîr (13/460) ve bn Ebî Hâtim (7/2229, 2230, 2233).

7 bn Cerîr (13/461)
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bn Cerîr ve bnü'l-Münzir'in Mücâhid'den bildirdiine göre âyette geçen

"liUÜ" kelimesinden kastedilen hafaza melekleridir.
2

bnü’l-Münzir baka bir kanalla Mücâhid'in, âyette geçen “oldii”

kelimesini açklarken öyle dediini bildirir: "Melekler (insanolunu) gece ve

gündüz takib ederler. Bana bildirildiine göre Hz. Peygamber (s*wiahu «Mi vroiiem):

"Onlar (melekler) sabah namaz ve ikindi namaz vaktinde (nöbet deiimi için)

yannzda bir araya gelirler" buyurmutur. "Onun önünde ve arkasnda"3

buyruu, "iki melek (insann) sanda ve solunda oturarak yaptklarn

yazmaktadrlar"’ gibidir. Kiinin iyilikleri önünde, kötülükleri de arkasndadr.

Sandaki melek iyiliklerini, solundaki melek ise kötülüklerini yazar. Sadaki,

iyilikleri, soldaki melein ahitlii olmadan yazarken, soldaki melek sadaki

melein ahitlii olmadan kötülüü yazmaz. Kii yürüdüü zaman da

meleklerden biri önünde, dieri arkasnda durur. Oturduu zaman ise biri

sana, dieri soluna geçer. Yatt zaman biri baucunda, dieri de

ayakucunda durur ve onun yaptklann kaydederler."

Ebu'-eyh'in Atâ'dan bildirdiine göre "<>di2" kelimesinden kastedilen

Kirâmen Kâtibîn melekleridir. Bunlar, Allah'n emriyle, Âdemoullarnn

yaptklann kaydetmek üzere görevlendirilmilerdir.

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in brâhîm(-i Nehaî)’nin bildirdiine

göre "Allah'n emriyle onu koruyan takipçiler (melekler) vardr" 5

buyruunda kastedilen, takipçilerin kiiyi Cinlerden korumasdr.6

Abdurrezzâk, Firyâbî, ibn Cerîr, bnü’l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim'in bn

Abbâs'tan "olâl" kelimesinden kastedilen, kiiyi önünden ve arkasndan

koruyan meleklerdir. Kaderinde olan bir ey bana gelecei zaman ise

melekler onu yalnz brakrlar.7

’ tbn Ebî Hâtûn (7/2230).

2 bn Cerîr (13/463).

3 Ra’d Sur. 11

4 Kâf Sur. 17
5
Ra’d Sur. 11

6 bn Cerîr (13/465) ve bn Ebî Hâtim (7/2232).

7 Abdurrezzâk (1/332), bn Cerîr (13/458) ve bn Ebî Hâtim (7/2232).
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bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid der ki: “Hiçbir kul yoktur ki, onu

uyurken ve uyankken cinlerden, insanlardan ve arslandan koruyan görevli

melek olmasn. Ona zarar vermek isteyen olduu zaman bu melek: «Geri

dön!» der. Ancak Allah’n kendisine isabet etmesine izin verdii bir eyse: bu

ey o kula isabet eder."

1

bn Cerir ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Ka'bu’l-Ahbâr der ki: “Eer

Âdemolu her düzlük ve engebeli yeri görebilseydi, her yerde eytanlarn

olduunu görürdü. Eer Yüce Allah, sizi yemek yerken, su içerken ve ve gizli

hallerinizde sizden eytanlan uzaklatran melekler görevlendirmi

olmasayd, bu eytanlar sizi çabucak kaparlard ."1

bn Cerîr'in Ebû Midez'den bildirdiine göre Hz. Ali namaz klarken Murâd

kabilesinden bir adam gelerek: "Kendine muhafz tut. Murâd kabilesinden

bazlar seni öldürmek istiyor" deyince, Hz. Ali u karl verdi: "Her kiiyi,

kendisi için takdir edilmemi eylerden korumakla görevli iki melek vardr.

Kaderinde olan bir ey bana gelecei zaman bu melekler, kiiyi kaderiyle

ba baa brakr. Dorusu ecel salam bir kalkandr."3

bn Cerîr’in bildirdiine göre Ebû Umâme der ki: "Her kiinin yannda onu

koruyan bir melek vardr. Ancak kaderinde olan bir ey gelince melek onu

kendisi için takdir edilen eye teslim eder.”4

Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Süddî âyet hakknda öyle demitir: "Her

kulun meleklerden bir takipçisi vardr. Gündüz, iki melek bu kiinin yannda

bulunur, gece olunca yükselirler ve onlarn ardndan iki melek gelip sabaha

kadar bu kiinin yannda bulunurlar. Bu melekler kiiyi önünden ve

arkasndan korurlar. Bu kiiye takdir edilmeyen hiçbir ey isabet etmez. Eer
onun için takdir edilmemi bir ey bana gelecek olursa melekler bu eyi

kendisinden uzaklatrrlar. Görmüyor musun? Kii duvarn yanndan geçiyor

ve geçtikten sonra duvar yklyor. Onun için takdir edilen bir ey bana
gelecei zaman ise, bu kiiyi kaderiyle ba baa brakrlar. Bu melekler

Allah’n emriyle böyle yapmakta ve onu korumaktadrlar.”

1 bn Cerir 813/460).
1 bn Cerir (1 3/466) ve Ebu'-eyh (496).

3 bn Cerir (13/466).

4 bn Cerir (13/466).
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bn Cerîr*in Katâde’den bildirdiine göre, Ubey b. Ka’b, bu âyeti
"

.dil ^1 ^ «ûii. (y, ÇJfjî Ctt
ö-"' eklinde okumutur/

bnü'l-Münzir ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Hz. Ali, "Onun önünde ve

arkasnda Allah’n emriyle onu koruyan takipçiler (melekler) vardr"

3

buyruunu açklarken öyle dedi: "Hiçbir kimse yoktur ki, onu, üzerine duvar

dümesinden veya kuyuya dümesinden ya da yrtc hayvann yemesinden

ya da boulmaktan, yangndan koruyan melekler olmasn. Bu kiinin bana

kaderinde olan bir ey gelecei zaman onu kaderiyle ba baa brakrlar."

Mekâyidu'-eytân’da bn Ebi’d-Dünyâ, Taberânî ve Sâbûnî el-Mieteyn’de,

Ebû Umâme'den Resûlullah'n (ssiiaiiahu aleyhi vetalam) öyle buyurduunu nakleder:

"Mümin için üç yüz altm melek görevlendirilmitir. Bunlardan yedi tanesi

gözü korurlar ve tpkt yaz gününde sineklerin bal çanandan kovaland gibi

belalar ondan defeder. Eer (eytan) görebilseydiniz onu her düzlükte ve

dada, ellerini ve azn açm oarak görürdünüz. nsanolu ona kar bir an

kendi kendine braklsayd eytanlar onu ele geçirirdi

Ebû Dâvud el-Kader’de, bn Ebi'd-Dünyâ ve bn Asâkiriin bildirdiine göre

Ali b. Ebî Tâlib der ki: "Her kulu, üzerine duvar dümemesi veya kuyuya

dümemesi ya da bir hayvann kendisine zarar vermemesi için onu korumakla

görevli hafaza melekleri vardr. Bu kiiye takdir edilen bir ey isabet edecei

zaman hafaza melekleri kendisini kaderiyle ba baa brakrlar ve Allah'n

diledii ey bu kiiye isabet eder. —Ebû Davud'un lafznda ise ifade u
ekildedir:— "nsanlardan hiç kimse yoktur ki, onu korumakla görevli olan

bir melek bulunmasn. Bîr hayvan veya baka bir ey kendisine zarar verecei

zaman bu melek: «Bundan sakn!» der. Bu kii için takdir edilen bir ey olaca

zaman ise kendisini kaderiyle ba baa brakrlar.”5

1

Rad Sur. 11

2 bn Cerîr (13/459). Bu kraat gazdr.

3 Ra d Sur. 11

4 el-Metâlibu’l-Âliye'de (1279) geçtii üzere îbn Ebi'd-Dünyâ ve Taberânî (7704)

Heysemî, Mecmu u'z-Zevâid'de (7/20) ravilerden Ufeyr b. Ma'dân'm zayf olduunu

söylemitir.

5 Kenzu l-Ummâl’di (1562) geçtii üzere Ebû Dâvud ve bn Asâkir (42/551).
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bn Cerîr, Kinâne el-Adevî'nin öyle dediini bildirir: Hz. Osman,

Resûlullah'n (saiiallaho eleyh »«sellem) yanna girip: "Ey Allah'n ResûlüJ Bana kul ile

birlikte kaç melein bulunduunu haber verir misin?” diye sorunca, Hz.

Peygamber (nüBUahu akyü «niienO öyle cevap verdi: "Sanda bir melek var,

sevaplarn yazar ve bu melek solundaki melein emindir. Solunda bir dier

melek var, bu da günahlann yazar. Sen bir iyilik iledin mi on olarak yazlr,

bir kötülük iledin mi sol taraftaki, sa taraftakine: «Yazaym m?» diye sorar.

Sadaki melek: «Hayr, olur ki Allah'tan mafiret diler yahut O'na tövbe eder»

cevabn verir. Soldaki melek ayn soruyu üç defa tekrarlad zaman sadaki:

«"Olur yaz. Evet, artk yazabilirsin. Allah bizi onun errinden korusun, ne

kötü bir arkadatr. Allah' gözetmesi ve Allah'tan utanmas amma da azm!"

diye cevap verir» der. Yüce Allah ise: «ki melek (insann) sanda ve solunda

oturarak yaptklarn yazmaktadrlar»’ buyurmutur." ki melek de önünde

ve arkanda var. Yüce Allah da: "Onun önünde ve arkasnda Allah'n emriyle

onu koruyan takipçiler (melekler) vardr buyurmaktadr. Bir melek ise senin

alnn yakalamtr, Allah için alçak gönüllülük gösterecek olursan, seni

yükseltir, Allah'a kar büyüklenecek olursan, belini krar. Dudaklarnn

üzerinde de iki melek vardr, bunlar senin ancak Muhammed'e ve aile halkna

getirdiin salâtü selâm tesbit ederler. Bir melek de azn üzerinde dikilidir. O,

ylann azna girmesinefrsat vermez. Gözlerinin üzerinde de iki melek vardr.

te herbir insan üzerindeki on melek bunlardr. Gece melekleri ile gündüz

melekleri yer deitirir dururlar. Çünkü geceleyin duran melekler, gündüzün

duran meleklerle ayn deildir. te herbir insan üzerinde bu ekilde yirmi melek

vardr. blis de gündüzün Âdemolu ile birliktedir, onun çocuklar ise geceleyin

onunla birlikte bulunurlar."3

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre îbn Abbâs, "Bir toplum kendilerindeki

özellikleri deitirinceye kadar Allah, onlarda bulunan deitirmez"4

buyruunu açklarken: "Onlar günahlara dalmadkça, Allah onlarn üzerindeki

nimetini deitirmez. Günahlara daldktan zaman ise üzerlerindeki nimetleri

çeker” demitir.

1

Kâf Sur. 17
1
Ka'd Sur. 11

3 bn Cerîr (13/456, 457). bn Kesir Tefsîr'de (4/360) hadisin çok garib olduunu

söylemitir.
4
Ra'd Sur. 11
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bn Ebî eybe el-Ar’ta, Ebu'-eyh ve bn Merduye, Hz. Ali’den

Resûlullah'n (sadaflahu iyhi «sallan) öyle buyurduunu nakleder: "Yüce Allah öyle

buyurur: «zzet ve celalime, Ar'imin üzerindeki yüceliime andolsun ki, bir

ehir, bir ev halk, hatta çöldeki bir bedevi, benim houma gitmeyen bir günah

üzerindeyken, bundan dönerse, bana sevimli gelen taatlara yönelirse ben de

onlarn houna gitmeyecek olan azabmdan, onlarn houna gidecek olan

rahmetime dönerim. Fakat bir ehir, bir ev halk, hatta çöldeki bir bedevi benim

houma giden bir taat üzerinden, benim houma gitmeyen bir günaha dönerse,

ben de onlarn sevdii rahmetimden onlarn houna gitmeyecek olan azabma

dönerim.»"'

bn Cerîr ve Ebu'-eyh’in bn Zeyd’den bildirdiine göre Âmir b. et-Tufayl

ve Erbid b. Rabîa Resûlullah'a (ssllaiiBhu aleyt vesellem] geldiler ve Âmir: “Eer ben

müslüman olursam bana ne vereceksin?" diye sordu. Resulullah (saiUlahu aleyhi

veseiiem): "Sen süvarisin. Sana atlarn dizginlerini veririm" cevabn verdi. Âmir:

“Sadece bu kadar m?” diye sorunca, Hz. Peygamber {sailaiiahu aleyhi vesaikm): "Ne

istiyorsun?" karln verdi. Âmir: “Dou benim, bat da senin olsun”

deyince, Resûlullah (sailaiiahu aleyhi mailem): “Hayr” karln verdi. Âmir: “Çöller

benim, ehirler de senin olsun” deyince, Hz. Peygamber Uaiuiahu aleyhi vuellem):

“Hayr” karln verdi. Bunun üzerine Âmir: “Allah’a yemin olsun ki buray

sana kar atllar ve insanlarla dolduracam!” dedi. Hz. Peygamber (sallaiishu aleyhi

vesaiiem): "Allah ve Kuyle uullun (Eos ot Huzrec) sunu engel olucaktr" buyurdu.

Erbid ve Âmir Resûlullah'n (sailaiiahu aleyhi vesellem) yanndan çktlar ve Âmir, Erbid’e:

“Bu adam öldürürsek, onun için iki olak bir kavga etmez (kendisini

savunmaz) ve kabilesi, olup bitmi bir ey için savamay istemeyip diyete

raz olurlar” dedi. Erbid: “Eer böyle istiyorsan yaparz” dedi ve karar

verdikten sonra biri dierine: “Sen geri dön, ben onu lafa tutup megul

ederim, sen de arkasndan gelip bir klçla iini bitirirsin” dedi. Anlatklar gibi

yaptlar ve birisi Resûlullah'n (sailaiiahu aleyhi vesellem) arkasna geçti, dieri de: “Bize

kssalannt anlat” dedi. Resûlullah (sailaiiahu aleyhi vesellem): "Ne diyorm ?" diye

sorunca ise o: “Bize Kur’ân’m oku” dedi ve Resûlullah (sailaiiahu alevi» vesellem) ile

urap oyalamaya balad. (Arkadann bir ey yapmadn görünce de

daha sonra): “Sana ne oldu da yerinde donup kaldn ve ona vuramadn?”

diye sordu. Arkada: “Elimi klcn kabzasna koyunca kurudu ve ne klc

1 bn Ebî eybe (19) Muhakkik senedin zayf olduunu söylemitir.
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çekebildim, ne brakabildim, ne de kprdatabildim” dedi. Âmir ve Erbid

oradan çkp Hanre denilen yere gelince Sa’d b. Muâ2 ve Useyd b. Hudayr

onlann geldiini duyup, ikisi de zrhlarn giyip klcn kuanarak ellerinde

mzraklarla onlar karladlar ve Âmirb. et-Tufayl'a: "Ey pis kör! Resûlulah’a

SBlallahu Bevh vRsellem) art koan Sen misin? Eer Resûlullah'm (sBlallhu alevhi mellem) sana

verdii eman olmasayd buradan aynlmadan boynunu vururduk” dediler.

Âmir: “Bu kimdir?” diye sorunca, "Useyd b. Hudayr” cevabn verdiler. Amir:

“Eer babas hayatta olsayd bana böyle davranamazd” dedi ve Erbid'e: "Ey

Erbid! Sen bir Adene'ye git, ben de Necd’e gideyim ve adam toplayp ona

kar birleelim” dedi. Erbid yola çkp Rakm denilen yere gelince Allah ona

yldnm olan bir yaz yamuru gönderdi ve yldnm onu yakt. Âmir de yola

çkp Cerîb vadisine vannca Allah kendisine veba hastaln gönderdi ve

Âmir: "Ey Âmir ailesi! Develerde görülen cinsten bir veba beni öldürecek ve

Selûloullarndan bir kadnn evinde mi öleceksin!" diye barmaya balad.

Bu kadn, Kays kabilesindendi. Yüce Allah'n, "O görünmeyeni de, görüneni

de bilendir. O, çok büyüktür, yüceler yücesidir. çinizden birisi ister sözünü

gizlesin, ister onu açklasn; gece gizlensin ve(ya) gündüzün yoluna gitsin,

hepsi birdir. Onun önünde ve arkasnda Allah'n emriyle onu koruyan

takipçiler (melekler) vardr. Bir toplum kendilerindeki özellikleri

deitirinceye kadar Allah, onlarda bulunan deitirmez. Allah bir

topluma kötülük diledi mi, artk onun için geri çevrilme diye bir ey yoktur.

Onlarn Allah'tan baka yardmclan da yoktur"
1

buyruu buna iaret

etmektedir. Âyette takdim ve tehir vardr. Âyette geçen ve Allah'n emriyle

koruyan takipçiler Resûlullah’a Mlalahu aleyhi «mM has bir durumdur. Allah bu iki

kii hakknda: "Bir toplum kendilerindeki özellikleri deitirinceye kadar

Allah, onlarda bulunan deitirmez. Allah bir topluma kötülük diledi mi,

artk onun için geri çevrilme diye bir ey yoktur. Onlarn Allah'tan baka

yardmclar da yoktur. O, size korku ve ümit içinde imei gösteren ve

(yamur dolu) ar bulutlar meydana getirendir. Gök gürültüsü Allah'

hamd ile tebih eder. Meleklerde O'nun heybetinden dolay tebih ederler.

Onlar, Allah hakknda mücâdele edip dururken O, yldrmlar gönderip

onlarla dilediini çarpar. Ve O, azab pek iddetli olandr. El açp

yalvarmaya lâyk olan ancak O'dur. O'nun dnda el açp dua ettikleri

onlarn isteklerini hiçbir eyle karlamazlar. Onlar ancak azna gelsin diye

’Ra'd Sur. 10, 11
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suya doru iki avucunu açan kimse gibidir. Halbuki (suyu azna
götürmedikçe) su onun azna girecek deildir. Kâfirlerin duas kukusuz

hedefini armtr"' buyurmutur.

Lebîd, kardei Erbid hakknda alayarak öyle dedi:

Erbid için ölümden korkardm ama,

Balk ve aslan yldzlarnn ona musibet vereceinden korkmazdm.

Gök gürültüsü ve yldrm canm yakt,

O skntl günlerde imdada yetien kahraman atlnn ölümüne sebeb

olarak .

1

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Katâde, ‘‘Bir toplum kendilerindeki

özellikleri deitirinceye kadar Allah, onlarda bulunan deitirmez"3

buyruunu açklarken: “Deitirmek insanlardan, kolaylatrmak ise Allah'tan

gelir. Allah’n üzerinizdeki nimetlerini deitirmeyiniz" demitir.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre brâhîm(-i Nehaî) der ki: Yüce Allah,

srâiloullanmn peygamberlerinden birine öyle vahyetti: ‘‘Bir ehir, hatta bir

ev halk, Allah'a itaat üzereyken, bundan dönüp isyana dönerse, Allah onlar

sevdikleri eyden sevmedikleri eye döndürür." Bunu tasdik eden ey,

Allah’n Kitab'ndaki, “Bir toplum kendilerindeki özellikleri deitirinceye

kadar Allah, onlarda bulunan deitirmez"4
âyetidir .

5

Ebu'-eyh'in Saîd b. Ebî Hilâl'den bildirdiine göre peygamberlerden

birinin ümmeti çabucak günahlara dalnca kendilerine: “Size Rabbimin

risaletini tebli etmem için etrafmda toplann" dedi. Yannda toplandlar ve

peygamber elinde bir küp varken: “Yüce Allah sizlere öyle buyuruyor:

"Göklere yetiecek derecede günah ilediniz. Eer tövbe edip bu

günahlardan syrlmazsanz unun (küpün) krld gibi sizi krarm" deyip

’ Ra d Sur. 11, 12, 13, 14
J bn Cerîr (13/467-470).

3 Ra d Sur. 11

4 Ra'd Sur. 11

5 bn Ebî Hatim (7/2232).
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çömlei yere att ve çömlek krlp dald. Sonra öyle dedi: "Sizi

birbirinizden aynnm ve hiç kimseye faydanz dokunmayacak duruma

gelirsiniz. Sonra üzerinize bahtsz kiiler gönderirim ve benim için sizden

intikam alr. Sonra kendi nefsim için intikam alan ben olurum.”

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) der ki: "Haccâc(- Zâlim,

halk için) bir cezadr. Allah'n (gönderdii) cezasn klçla karlamaynz. Onu

tövbe, tazarrû ve boyun eerek karlayn”.

Ebu'-eyh, Mâlik b. Dînâr'n: "Her günah ilemenizde, Yüce Allah bu

günahnza karlk size bir ceza gönderir” dediini bildirir.

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Mâlik b. Dînâr der ki: "Baz kitaplarda:

"Ben, krallann sahibi Allah'm! Krallann kalbi benim elimdedir. Kalplerinizi

krallara sövmekle megul etmeyiniz. Bana dua edin ki onlar size kar iyi

davranmasn salayaym” yazl olduunu okudum.

Ebu'-eyh, SüddTnin, "Onlarn Allah'tan baka yardmclar da yoktur"

1

buyruunu açklarken: "Allah'tan baka onlara dost olan, yardm eden ve

sndran kimse yoktur” demitir.

JlSlI OU-D1 UUj Jjdl f&ji >
"O, sîze korku vc ümit içinde imei gösteren ve (yamur

dolu) ar bulutlan meydana getirendir." (Rnd Sur. 12)

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnü'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in

bildirdiine göre Katâde, bu âyeti: "Seferdeki kimsenin yamurun

eziyetinden ve meakkatinden korkmas, mukim kimsenin de Allah’n nzktn

ummas ve yamurun bereketinden ve faydalarndan ümitvar olmas için size

imei gösterendir” eklinde açklamtr. 1

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî), bu âyeti: "O, deniz halk

için korku ve karada olanlar için de ümit olarak imei gösteren ve (yamur

dolu) ar bulutlan meydana getirendir” eklinde açklamtr.

1

Ra'd Sur. 1

1

2
Abdurrezzâk (1/333) ve bn Cerîr (13/475).
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Ebu’-eyh, Dahhâk'n, bu âyeti açklarken: "Korkudan kast imekler,

ümitvar olunan ey ise yamurdur" dediini bildirir .

1

bn Cerîr, bn Abbâs'tn azatls Ebû Cahdem b. Sâlim'den bildiriyor: Ibn

Abbâs, Ebû Celde'ye mektup yazp "J^" kelimesini sorunca, Ebû Celde: "Su

mânâsndadr" cevabn verdi .

2

Ebu’-eyh'in bn Cüreyc'den bildirdiine göre uayb el-Cubâî,

buyruunu açklarken öyle dedi: "Allah'n Kitab'na göre Ar' tayanlar

meleklerdir. Bunlarn ad Allah'n Kitab’nda ylanlar olarak geçmektedir. Her

melein insan, aslan ve kerkenez kuu eklinde yüzü vardr. Bu melekler

kanatlann hareket ettirdikleri zaman imek çakar. Umeyye b. Ebi's-Salt der

ki:

jBir adam ve bir öküz sa ayann altnda

Ku ise dierinde ve aslan da pusuda yatmaktadr.

bnü'l-Münzîr’in bildirdiine göre Mücâhid, "O, size korku ve ümit içinde

imei gösteren ve (yamur dolu) ar bulutlan meydana getirendir
"3

buyruunu açklarken öyle dedi: "Melekler kanatlann çrpmasyla imek
oluur. Söylendiine göre bu meleklere ylanlar denir."

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Muhammed b. Müslim der ki: "Bize

bildirildiine göre imek, dört yüzü olan bir melektir. Bir yüzü insan, bir yüzü

öküz, bir yüzü kerkenez kuu ve bir yüzü aslandr. Bu melek kuyruunu

sallad zaman imek çakar."

4

Abd b. Humeyd, ibn Cerîr ve Ebu'-eyh, Mücâhid'in: "imek, bulutlan

süren bir melein onlar sürerken çkard sestir.
3

ibn Ebi’d-Dünyâ Kitâbu'l-Matar’da ve Ebu’-eyh, bn Abbâs’n: "imek,

görünen bir melektir" dediini bildirir.

1

1

Ebu'-eyh (793).
7 bn Cerîr (1/364, 13/473).

3 Ra'd Sur. 12

4 bn Kesîr Tefsir'de (4/363) geçtii üzere bn Ebî Hatim ve el-Bidüye ve'rt-Nihâye (1/87).

5 bn Cerîr (1/364).
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&

Abd b. Humeyd, bn Cerir, bnü'l-Münzir, bn Ebt Hatim, Ebu'-eyh,

Harâitî Mekârimu’l-Ahlâk’ta ve Sünen’öe Beyhakî deiik kanallarla Ali b. Ebî

Tâlib'in öyle dediini bildirir: "imek, bulutlarla görevli meleklerin elindeki

ateten krbaçlardr. Bu krbaçlarla bulutlan sürerler."
2

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Mücâhid: "imek, yldnmlann kendisiyle

bulutlan sürdüü krbaçlardr.

bn Ebî Hâtim, Ebû Hureyre'nin: "imek, dolunun birbirine çarpmasdr"

dediini bildirir .

3

ibn Ebî Hâtim ve el-Azame'de Ebu’-eyh, Ka'b(u'l-ahbâr)’n: "imek,

dolu meleinin el çrpmasdr. Eer bu melek yer halkna görünseydi baylp

akllar balanndan giderdi” dediini bildirir.

4

afiî, Urve b. ez-Zübeyr'in: "Sizden biriniz imei yahut yamuru

gördüü zaman onu (parma ile) göstermesin. Onun hal ve durumunu

(azdr, çoktur, iyidir diyerek) anlatsn" dediini bildirir.
5

bn Cerîr, bnü'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in Mücâhid'den

bildirdiine göre "Ar bulutlar meydana getirendir
"6 buyruundan

kastedilen yamur olan bulutlardr .

7

Ahmed, bn Ebi’d-Dünyâ KiLâbu’l-Ma tur’da, el-Azame'de Ebu'-eyh ve

Beyhakî el-Esmâ ve’s-Sifât’ta, (Ebû Zer) el-ifârî’den Resûlullah'n (saiiaahu alevi»

»Hteiiam) öyle buyurduunu nakleder:
"
üphesiz ki Allah bulutu ina ede r

, o da

1 bn Ebi'd-Dünyâ (124) ve Ebu'-eyh (780).

3

bn Cerir (1/362), bn Ebî Hâtim 1/55 (190), Ebu'-eyh (771), Harâitî el-Aüntekâ

(565) ve Beyhakî (3/363).

3 bn Ebî Hâtim 1/55 (191).

4 bn Ebî Hâtim 1/56 (193) ve Ebu'-eyh (781).

5 afiî /ûu'l-Ayy 1/340 (496).

6
Ra’d Sur. 12

7
ibn Cerir (13/476).
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en güzel ekilde konuur ve en güzel ekilde güler." brahim b. Sa’d der ki:

"Bulutun konumas gök gürültüsü, gülmesi ise imektir."’

Ukaytî ve bn Merdûye, Ebu Hureyre’den Resûlullah'n Maiiahu aleyh, veseiiem)

öyle buyurduunu nakleder: "üphesiz ki Allah bulutu ina eder, sonra ona

suyu indirir. Hiçbir ey onun gülüünden güzel deildir ve hiçbir ey onun

konumasndan güzel deildir. Onun konumas gök gürültüsü, gülmesi ise

imektir.
"2

bn Merdûye, Amr b. Bicâd el-E'arî’den Resûlullah’n (saiiatahu aleyhi »esellem):

"Allah katnda bulutun ad el-Anân'dr. Gök gürültüsü, bulutu süren bir

melektir. imek ise Rûfail adndaki bir melein bir ucudur" buyurduunu

nakleder.

bn Merdûye'nin Câbir b. Abdillah’tan bildirdiine göre Huzeyme b. Sabit

-Ensar’dan olan deil* Resûlullah’a (uiuiahu aleyhi vEsellem) bulutlann meneini

sorunca, Hz. Peygamber (satiaiiahu aleyhi meiM: "Bulutlarla görevli bir melek vardr.

Bu melek, uzaklaan bulutlan toplar, yakn olanlan da birbirine yaptnr, bir

elinde de kamç vardr. Kamçy kaldnnca imek çakar, bulutlan sürdüü

zaman gök gürler ve kamçyla vurduu zaman da yldrm düer" cevabn

verdi.

^ ö* I

Jj j-i jjkj 4)1 jjJiliJ p_Aj a-LîJ ÇjA

"Gök gürültüsü Allah’ hamd ile tebih eder. Melekler de

O’nun heybetinden dolay tebih ederler. Onlar, Allah

hakknda mücâdele edip dururken O, yldrmlar gönderip

onlarla dilediini çarpar. Ve O, azab pek iddetli olandr."
(Ra l Sur. 1 3)

Ahmed, Tirmizî, Nesâî, bnü'l-Münzir, bn Ebî Hatim, el-Azame’de Ebu'-

eyh, bn Merdûye, Ebû Nuaym Delâil'de ve Diyâ cl-Muhtâre’de bn Abbâs'n

1

Ahmed 39/91 (23686), bn Ebi’d-Dünyâ (91), Ebu-eyh (722) ve Bcyhakî (988).

Müsned 'in muhakkikleri senedin sahih olduunu ve ifâri'nin meçhul olmasnn bir

2araxmn olmadn söylemitir.
2
UkayB (1/35 ''zayf').
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öyle dediini bildirin Yahudiler ResûlullahMn(s8bHahuBieTt.vEseiiem) yanna gelip: "Ey

Muhammedi Sana be eyi soracaz. Eer bize bu be eyden haber

verirsen peygamber olduunu anlar sana tâbi oluruz" deyince, Resûlullah

Mdkhu sieyhi meiiem), Hz. Yâkub'un, oullanndan ald ahdi onlardan dn alp:

"
Sorun bakalm

"

buyurdu. Yahudilen "Bize peygamberliin alametlerinden

haber ver” deyince, Hz. Peygamber (saiiaiiatu aieyt vesdiem):
"
Gözleri uyur, ama kalbi

uyumaz" karln verdi. Yahudiler: "Bize, kadnn nasl dii, nasl erkek

dourduunu bildir" deyince, Resûlullah (saiaiiuhu »kyhi »esei«n): "Erkek ve kadnn

suyu birleince, erkein suyu kadnn suyundan üstün gelirse kadn erkek

dourur, kadnn suyu erkein suyuna ustun gelince ise dii dourur" cevabn

verdi. Yahudiler: "srail’in (Hz. Yâkub’un) kendine haram kld eyi söyle”

deyince, Allah'n Resulü {saiisiiahu aleyhi «seiiem):
"
Siyatik hastalna yakalanmt.

Deve sütünün kendisine iyi gelmediini anlad ve deve etini kendine haram

kld" cevabn verdi. Yahudiler: "Doru söyledin" deyip: "Bize gök

gürültüsünden haber ver" dediler. Resûlullah (uiuiahu Beyh vesenem): "Allah

tarafndan bulutlarla görevlendirilmi bir melein elinde ateten bir kamç

vardr. Bu melek elindeki kamçyla bulutlan Allah'n emrettii yöne sürer"

karln verince, Yahudiler: "Peki bu duyduumuz ses nedir?” diye sordular.

Hz. Peygamber (uiiiiahj «Mi ««ilam): "Bulutlarla görevli melein sesidir" cevabn

verince, Yahudiler: "Doru söyledin. Sadece bir sorumuz kald. Bu soru,

cevap verdiin takdirde sana tâbi olacamz sorudur. Hiçbir peygamber

yoktur ki, kendisine haber getiren bir melek olmasn. Sana haber getiren

melek hangisidir?" diye dordular. Resûlullah (laiisHahu aleyh. «seu«m):
"
Cibril " cevabn

verince, Yahudiler: "Cibril mi! O, sava, öldürme ve azapla iner ve

dümanmzdr. Eer sana inen melein, rahmet, yeillik ve yamurla inen

Mîkâil olduunu söyleseydin olurdu (iman ederdik)” dediler. Bunun üzerine:

"De ki: «Cebrail'e düman olan kimse Allah'a dümandr», çünkü O, Kuriân'

Allah'n izniyle kendinden öncekini tasdik ederek, yol gösterici ve

inananlara müjdeci olarak senin kalbine indirmitir" âyeti nazil oldu.

ibn Ebi'd-Dünyâ Kitâbu'l-Matar'da, bn Cerîr, bnü'l-Münzir, Sünen'de

Beyhakî ve HarâitîMefammu7-AWâ/cJ
ta, Ali b. EbîTâlib’in: "Gök gürültüsü bir

1

Ahmed 4/285 (2483), Tirmizî (3117 "hosen "), Mesâi S. el-Kübrâ (9072), bn Ebî Hâtin

1/54, 55 (185), 3/704, 705 (3816- 3818), Ebu’-eyh (769) ve Diyâ (10/69).
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melektir. imek ise bu melein, demirden kamçyla bulutlara vurmasdr"

dediini bildirir .

1

bnü'l-Münzir, Ebu’-eyh ve Harâitî’nin bildirdiine göre bn Abbâs:

“Gökgürültüsü, deve sürücüsünün, develeri sürerken ark söyledii gibi, bir

melein bulutlar sürerken getirdii tebihlerdir” demitir/

Buhârî cl-Edcbu'l-MüfrccTde, bn Ebi'd-Dünyâ Kitâbu'l-Matar
tda ve bn

Cerîriin bildirdiine göre bn Abbâs gökgürültüsünü duyunca: “Onun tebih

ettii Zat tebih ederim" derdi. bn Abbâs: “Gökgürültüsü, çobann

sürüsünü sürdüü gibi, melein bulutlan sürmesidir" demitir.

3

bnü’l-Münzir ve bn Merdûye, bn Abbâs’n öyle dediini bildirir:

“Gökgürültüsü, bu ad tayan bir melektir. Çkard ses ise bu melein

tebihidir. Melein barmas iddetlenince bulutlar birbirine sürtünür ve

korkudan titrer. Böylece bulutlann içinden yldnmlar çkar."

Ebu’-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs: “Gökgürültüsü, melein tebih

ve tekbirle bulutlan sürmesidir” demitir.

4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Hureyre der ki: “Yüce Allah,

bulutlardan daha hzl sürülen bir ey yaratmamtr. Bir melek onu sürer.

Gökgürültüsü, melein ve bulutu sürdüü kamçlarn çkard sestir.

Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Abdullah b. Amr’a, gökgürültüsü

sorulunca: “Yüce Allah'n, bulutlan sürmekle görevlendirdii melektir. Yüce

Allah bulutlann bir beldeye sürülmesini dileyince bu melee emreder ve

melek bulutlar o beldeye sürer. Bulutlar dalmak isteyince ise, sizden birinin

bineini yoluna çevirdii gibi bu melek kamçsyla bulutlar toplamak için

vurur" deyip: “Gök gürültüsü Allah’ hamd ile tebih eder"s
âyetini okudu.

1 bn Ebi’d-Dünyâ (126), bn Cerîr (1/363), Beyhakî (3/363) ve Harâiti el-Müntekâ (565).

1
Ebu -eyh (775) ve Harâitî el-Müntekâ (566).

3 Buhârî (722), bn Ebi’d-Dünyâ (94) ve bn Cerîr (1/360). Zayf hadistir. Elbânî Daîfu

Eedebi’l-Müfred (112).

4 Ebu’-eyh (778).

5 Ra’d Sur. 13
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve Ebu'-eyh, Mücâhid’in: "Gökgürültüsü,

bulutlan çkaran melektir. Bu gürleme sesi onun sesidir" dediini bildirir.'

bnü’l-Münzir ve Ebu'-eyh'in Dahhâk'tan bildirdiine göre " bir

melein addr ve çkan ses te bu melein tebihidir.

1

bn Cerîr, Harâitl ve Ebu’-eyh’in Ebû Salih’ten bildirdiine göre

gökgürültüsü, meleklerden biridir .

3

Abd b. Humeyd, bnü’l-Münzir ve Sünen’de Beyhakî, krime’nin öyle

dediini bildirir: "Gökgürültüsü meleklerden bindir ve tpk çobann develeri

sürdüü gibi bulutlan sürmekle görevlendirilmitir.”4

Abd b. Humeyd, bn Cerir ve eî-Azame’de Ebu'-eyh, ehr b. Haveb'in

öyle dediini bildirir: “Gökgürültüsü, tpk çobann develeri sürdüü gibi

bulutlan süren bir melektir. Bir bulut yoldan çknca o bulutu tekrar yola

sokar. Bulutlan süren bu melek kzd zaman azndan ate çkar, yldrmlar

ite bu atetir.”5

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre bir adam Mücâhid'e gökgürültüsünü

sorunca: "Allah’a hamd ile tebih eden bir melektir” cevabn verdi.

Harâitî Mekârimu'l-Ahlâk’ta bn Abbâs'n: "Gökgürültüsü bir melek,

imek ise sudur” dediini bildirir.

6

Harâitî, krime’den: "Gökgürültüsü, sesiyle bulutlan süren bir melektir"

dediini bildirir.

Harâitî, Mücâhid’den ayn rivâyette bulunmutur.

el-Azame’âe Ebu’-eyh, Amr b. Ebî Amr’dan, o da güvenilir kiilerden

bildirdiine göre Resûlullah (saMahu aleyhi ws>fem): "u, Allah’n çkard buluttur ve

Allah ondan su çkarr. Onun konumasndan daha güzel bir konuma ve

' bn Cerir (1/357).

2 Ebu’-eyh (770).

3 bn Cerîr (1/357).

4
Beyhakî (3/363).

5 bn Cerîr (1/357) ve Ebu’-eyh (777).
6
Harâitî el-Müntekâ (563).
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gülmesinden daha güzel gülme yoktur" buyurup: "Onun konumas

gökgürültüsü, gülmesi ise imektir" dedi.'

Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Süddî: “Gökgürültüsü, bulutlan süren ve

bulutlara diledii yere yamasn emreden bir melektir" demitir/

Ahmed ve Hâkim'in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Hz. Peygamber

Maluiu aleyh mailim): "Rabbiniz öyle buyuruyor: «Eer kullarm bana itaat etseydi

onlara gece yamuru gönderir, gündüz günei çkarrdm ve gökgürültüsünün

sesini kendilerine duyurtnazdm»" buyurmutur .
3

bn Ebî eybe, Ahmed, Buhârî el-Edebu'l-Müfred’de, Tirmizî, Nesâî, bnü'l-

Mûnzir, el-Azame’de Ebu’-eyh, Hâkim, bn Merdûye ve Harâitî Mekârimu'l-

Ahlâk’ta, bn Ömer’in öyle dediini bildirir. Allah’n Resûlü (uilaliahj aleyhi nseiim)

gökgürültüsü ve imek sesini duyunca: "Allahm

1

. Bizi öjkenle öldürme, bizi

azabnla helak etme ve ondan önce bize afiyet ver

"

derdi .

4

jbnü'l-Münzir, bn Cerîr ve bn Merdûye'nin Ebû Hureyre’den bildirdiine

göre Resûlullah (sfefchj fcyfc «afan) gökgürültüsünü duyunca: "Gökgürültüsünün

hamd ile tebih ettiini tebih ederim " derdi .

5

ibn Merdûye'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Allah'n Resûlü (»feMu aleyh

vesileni), rüzgâr esince veya gökgürültüsünü duyunca rengi deiir ve bu durumu

yüzünden belli olurdu. Sonra gökgürültüsüne: "Senin tebih ettiim tebih

ederim " derdi. Rüzgâra da:
"
Allahm ! Onu (rüzgâr) rahmet yap, azab yapma

"

derdi.

âfiî, Muttalib b. Hantab’n öyle dediini bildirin “Allah'n Resûlü (seiieihhu aiayhi

vejrfan), imek yakt veya gök gürledii zaman rengi atar ve bu yüzüne bakan

bunu anlard. Yamur yanca ise memnun olurdu."'

1

F.bu'-eyh (727).

2 Ebu'-eyh (776).

3 Ahmed 14/327 (8708) ve Hâkim (4/256). Miisncd'in muhakkikleri senedinin zayf

olduunu söylemitir.
4 Ahmed 10/47 (5763), Buhârî (721), Tirmizî (3450), Nesâî S. el-Kübrâ (10764), Ebu'-

eyh (785), Hâkim (4/286), Harâit el-Mûnlekâ (560) Zayf hadistir (bak: Elbânî, Da 1/

Sünen et-Tirmizî, 680). Elbânî, es-SilsiIetu'd-Da'îfe'ye (1042) bakn.

5 Cc (13/477) ez-Zeyla'nin Tahrîcu'l-Keâfta (2/184) geçtii üzere ibn Merdûye.
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Taberânî, Ebu’-eyh ve bn Merdûye'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre

Hz. Peygamber (»iailahu aleyhi raseiiem): "Gokgürültüsünü duyduunuzda Allah'

zikredin. Gökgürültüsü Allah' zikredene zarar vermez" buyurmutur.

2

Ebû Dâvud Merâsî/’de, Ubeydullah b. Ebî Câfer'den bildirin Bir topluluk

gokgürültüsünü duyup tekbir getirince Resûlullah (sHisiiahu aleyhi «seiieni:

"Gokgürültüsünü duyduunuz zaman Allah' tebih edin, tekbir getirmeyin"

buyurdu.*

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre bn Abbâs gokgürültüsünü duyunca:

"Allah' hamd ile tebih ederim, yüce Allah noksanlklardan münezzehtir"

derdi.
4

bn Cerîr, Hz. Ali'nin gokgürültüsünü duyunca: "Senin tebih ettiini

tebih ederim" dediini bildirir.
5

Mâlik, bn Sa'd, bn Ebî eybe, Ahmed Zühd’de, Buhârî el-Edebu’l-

Müfred’de, bnü'l-Münzir, Harâitî ve el-Azame ' de Ebu’-eyh bildirin Abdullah

b. ez-Zübeyr gokgürültüsünü duyunca konumasn kese r ve:

"Cökgürültüsünün hamd ile ve meleklerin de korkuyla tebih ettiini tebih

ederim" dedikten sonra: "Dosuru bu, yeryüzü halk için büyük bir tehdittir"

derdi .

6

bn Ebî Hâtim, Ali b. el-Hüseyn’den Resûlullah’n (»ilahta aleyhi »e»Hwn):

"Gökgürültüsü, Allah’n bir tehdididir. Gokgürültüsünü duyduunuz zaman

konumay kesiniz" buyurduunu nakleder.

Saîd b. Mansûr ve bnü'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs der k:

Gokgürültüsünü duyup: "Gökgürültüsünün hamd ile ve meleklerin de

1

afiî 404 ijau'l-Ayy 1/342 (500). Muhakkik hadisin mürsel ve senedinin çok zayf

olduunu söylemitir.
2

Taberânî (11371) ve Ebu'-5eyh (786). Heysemî, Mecmuu 'z-Zevâid'de (10/136)

Kavilerden Yahya b. Kesîr Ebu'n-Nadr'n zayf olduunu söylemitir.

3 Ebû Dâvud (563)

* bn Ebî eybe (10/215).

s bn Cerîr (13/477).
6
Mâlik (2/992), bn Ebî eybe (10/215), Ahmed (sh. 201), Buhârî (723), Harâitî el-

Müntekâ (561) ve Ebu-eyh (787). Sahîh hadistir Elbânî (Sahîh Edebi'l-Müfred

.

556).
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korkuyla tebih ettiini tebih ederim. Onun her eye gücü yeter" diyen

kiiye yldrm çarparsa, diyetini ben ödeyeceim ."

1

bn Ebî eybe, ibn Cerîr ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Abdulah b. Ebî

Zekeriyyâ der ki: Bana ultna göre gökgürültüsünü duyunca: "Yüce Allah'

hamd ile tebih ederim" diyene yldnm isabet etmez .

3

Harâitî Mekârimu'l-Ahlâk’ta, Ahmed b. Davud'un öyle dediini bildirir:

Süleyman b. Dâvud (iMmimI™) çocukken babasyla yürürken gökgürültüsünü

duyunca yere kapanp babasnn baldrna yapt. Babas Hz. Dâvud (leylisMm}

:

“Evladml! Bu, Allah'n rahmetinin öncüleridir. Ya gazabnn öncülerinin sesini

duysaydn ne yapardn?" dedi .

3

el-Azame*de Ebu'-eyh, Ka'b(u’i-ahbâr)'n öyle dediini bildirir:

"Gökgürültüsünü duyunca üç defa: «Gökgürültüsünün hamd ile ve

meleklerin de korkuylla tebih ettiini tebih ederim» diyen,

gökgürültüsünün verecei zarardan muaf tutulur.”4

bn Merdûye, Ebû Hureyre’nin öyle dediini bildirir: Resûlullah (ssiiaiiehu dyM

veteiiem) ile beraber otururken gökgürültüsünü duyunca: "Gökgürültüsünün ne

dediini biliyor musunuz?" diye sordu. Biz: “Allah ve Resulü daha iyi bilir"

karln verince, Hz. Peygamber (niUUu aleyhi radM: "Gökgürültüsü: «Gidecein

yerfalan ehirdir» diyor

"

buyurdu.

Müslim'in Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah (sbUbIIhHu Be^ rodan)

öyle buyurdu: "Sahrada olan bir adam bir buluttan: «Falan kiinin bahçesini

sula» diye bir ses duydu. Bulut bir tala çekilip suyunu oraya brakt. Bu

talktaki bir kanal yaan bütün yamuru içinde toplad. Adam suyun akt
kanal takib edince, bir adamn, bahçede çapasyla suyu çevirdiini (bahçeyi

suladn) gördü ve: «Ey Allah'n kulu! Adn nedir?» diye sordu. Adam

:

«Ben

falan kiiyim» deyip buluttan gelen sesteki ismi söyleyip: «Ey Allah’n kulu!

Neden adm sordun?» diye sordu. Adam: «Bu suyu indiren buluttan, senin

adn söyleyerek: “Falan kiinin bahçesini sula" diye bir ses duydum. Sen

1

Said b. Mansûr Tefsir (1165).
1 bn Ebî eybe (10/215) bn Cerîr (13/478) ve Ebu'-eyh (789).

3 Harâitî el-Müntekâ (562).

4 Ebu’-eyh (788).
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bununla ne yapyorsun?» karln verdi. Bahçe sahibi: «Eer ne yaptm
soruyorsan söyleyeyim. Çkan ürünün üçte birini tasadduk ediyorum, üçte

birini çocuklarmla yiyorum, kalan üçte birini de bahçeye iade ediyorum
»"

dedi .

1

Nesâî, Bezzâr, Ebû Ya'lâ, bn Cerîr, bnü’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu'-

eyh, Taberânî M. el-Evsat’ta, bn Merdûye ve Beyhakî Delâil'de, Enes b.

Mâlik’ten bildirir: Allah’n Resûlü (taiialUu aleyh «ailem), ashâbndan birini

müriklerin liderlerinden birinin yanna gönderince, mürik: "Beni, kendisine

iman etmeye davet ettiin ilah, altndan m, gümüten mi yoksa bakrdan

m?” diye sordu. Müriin bu sözü sahabinin anna gitti ve Resûlullah'a

(sellaJlahu aleyhi «sellere) dönüp Oanlan bildirdi. ReSÛlullah (sallallshu aleyhi vasellem), Sahabye:

"Geri dön!" buyurunca, sahabi geri döndü ve mürik kendisine ayn eyleri

tekrar etti. Sahabi tekrar Resûlullah'a (ulldshu eleyin reseUem) dönünce, Allah'n

Resûlü onu üçüncü defa gönderdi. Sahabiyle mürik konuurlarken yüce

Allah müriin bann üstüne bir bulut gönderdi ve bulut gürleyip imek
çaknca yldrm düüp adamn kafatasn alp götürdü. Bunun üzerine:

"Onlar, Allah hakknda mücâdele edip dururken O, yldrmlar gönderip

onlarla dilediini çarpar. Ve O, azab pek iddetli olandr* 3 buyruu nazil

oldu .

3

bn Cerîr ve Harâitî'nin Mekârimu'l-Ahlâk’ta Abdurrahman b. Suhâr ei-

AbdTden bildirdiine göre Allah'n Resûlü (safeHah, aleyh, meiM bir zorbaya birini

gönderip kendisini slam'a davet edince, bu zorba: "Sizce Rabbiniz altndan

m, gümüten mi yoksa inciden mi?” diye sordu. Zorba, kendisine gelenlerle

bu konuda tartrken gök gürledi ve Allah kendisine bir yldrm gönderdi ve

bu yldnm adamn kafatasn alp götürdü. Bunun üzerine: "Onlar, Allah

hakknda mücâdele edip dururken O, yldrmlar gönderip onlarla

dilediini çarpar. Ve O, azab pek iddetli olandr*

4

buyruu nazil oldu. s

1

Müslim (2984).
3
Ra'd Sur. 13

3
Nesâî S. el-Kübrâ (11259), Bezzâr Kefu’l-Estâr (2221), Ebû Ya'lâ (3341, 3342, 3468),

bn (Jer'ir (13/48U), laberâni (2602) ve Beyhakî (6/283). Ebû Ya'lâ'mn Mü^ned'inin

muhakkikleri senedinin sahih olduunu söylemitir.

4
Ra’d Sur. 13

5
tbn Cerîr (13/479) ve Harâitî el-Müntekâ (568).
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Hakîm et-Tirmizî, ibn Cerîr, bnü’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in Mucâhid’den

bildirdiine göre bir Yahudi Resûlultah'a iniuttu aleyh. ahim gelerek: "Bana

Rabbinden haber ver. O neden yaplmtr? nciden mi yoksa yakuttan m?”

diye sorunca, bir yldrm gelerek onu alp götürdü. Bunun üzerine: "Onlar,

Allah hakknda mücâdele edip dururken O, yldrmlar gönderip onlarla

dilediini çarpar. Ve O, azab pek iddetli olandr”' buyruu nazil oldu .

2

bn Cerîr’in Hz. Ali’den bildirdiine göre bir adam Resûlullah'a (sallallaiu aleyhi

»ESEiiem) gelip: "Ey Muhammedi Bana, kendisine davet ettiin ilahndan bahset.

O, yakuttan m? Altndan m, neden yaplmtr?” diye sorunca, soruyu sorana

bir yldnm inip kendisini yakt. Bunun üzerine: "Onlar, Allah hakknda

mücâdele edip dururken O, yldrmlar gönderip onlarla dilediini çarpar.

Ve O, azab pek iddetli olandr"3 buyruu nazil oldu .

4

bn Ebî Hâtim’in Ebû Ka’b el-Mekkî’den bildirdiine göre Kurey’in

pisliklerinden biri: "Bize Rabbinizden haber verin. O, altndan m, gümüten

mi yoksa bakrdan m yaplmtr?” deyince gök gürledi ve adamn kafatasnn

önüne dütüü görüldü. Bunun üzerine: "Onlar, Allah hakknda mücâdele

edip dururken O, yldrmlar gönderip onlarla dilediini çarpar. Ve O, azab

pek iddetli olandr
”5 buyruu nazil oldu

bn Cerîr ve Harâitî, Katâde’nin öyle dediini bildirir: "Bize ulatna göre

bir adam Kuriân’ inkar edip Resulullah' (saiiBlahu aleyhi «seM yalanlaynca Allah bir

yldnm gönderip adam helak etti. Bunun üzerine: "Onlar, Allah hakknda

mücâdele edip dururken O, yldrmlar gönderip onlarla dilediini çarpar.

Ve O, azab pek iddetli olandr"
6 buyruu nazil oldu .

7

bn Cerîr ve Ebu'-eyh’in bn Cüreyc’den bildirdiine göre "Onlar, Allah

hakknda mücâdele edip dururken O, yldrmlar gönderip onlarla

1

Ra d Sur. 13
J bn Cerîr (13/480).

3 Ra'd Sur. 13

4
(13/480).

5 Ra'd Sur. 13

6
Ra d Sur. 13

7 bn Cerîr (13/481).
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dilediini çarpar. Ve O, azab pek iddetli olandr”

1 buyruu Âmir b. et-

Tufayl ve Erbid b. Kays hakknda nazil olmutur. Âmir Resûlullah'a («aiiaMu aleyhi

vmhm) gelip: “Senden bir isteim var'' deyince, Hz. Peygamber (ddiata atayi* «Mili*)

ona: "Yakla" buyurdu. Âmir Resûlullah'a (saiiaiiah aiayhi veaiiem) dokunacak kadar

yaklat. Bu srada Erbid klcn yanya kadar çekti. Resûlullah (sailaiiahu aleyhi «aeiiem)

klcn parltsn görünce daha önce kendisiyle Allah'a snd bir istiâze

âyetini okudu ve Erbid’in eli klcn üzerinde kurudu. Yüce Allah da (daha

sonra) ona bir yldnm gönderdi ve yldrm onu yakt. Erbid'in kardeinin u
sözü buna iaret etmektedir:

Erhid için ölümden korkardim ama,

Balk ve aslan yldzlarnn ona hela vereceinden korkmazdm.

Gök gürültüsü ve yldrm canm yakt,

O skntl günlerde imdada yetien kahraman atlnn ölümüne sehch

olarak .

2

bn Ebî Hâtim, Harâitî ve el-Azame’de Ebu’*eyh, Ebû mrân el-Cevnî’nin

öyle dediini bildirir: “Ar’n altnda ateten denizler vardr ve yldnmlar

ondan çkmaktadr.

3

Ebu’-eyh'in Süddî'den bildirdiine göre yldnmlar atetir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süfyân der ki: “Yldnmlar, zehirli

atetendir. Onlann çkard ses ise, onlarla aramzda denizden engeller olan

bekçilerinin bulutlan sürerken çkard sestir."

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Amr b. Dînâr der ki: “imein çakmas

neredeyse gözlerini alr"4 buyruu sebebiyle, imein, hiç kimsenin

1 Rad Sur. 13
3 bn Cerir (13/481).

3 Ebu'-eyh (779).

4
Bakara Sur. 20
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gözlerini aldn duymadm. Yldnmlar ise, Yüce Allah'n, "O, yldrmlar

gönderip onlarla dilediini çarpar"
1 buyruu sebebiyle yakarlar.

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Ebî Necîh: “Bîr yldrmn Arafat'ta, iki

hurma aacn çarpp yaktn gördüm" demitir.

ibnü'l'Münzir ve bn Ebî Hâtim, Ebû Cafer'in: “Yldnm, mümine de kafire

de isabet eder, ancak Allah' zikredene isabet etmez" dediini nbildirir.

Ebu'-eyh, Nasr b. Âsim es-Sekafî'nin: “Sübhâne edîdu'l-Mihâl (=Azab

iddetli olan Allah noksanlklardan münezzehtir), diyeni yldrm çarpmaz"

dediini bildirir.

bn Ebî Hltim ve Ebu'-eyh'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre “ ojj

J&Jl" buyruu: “Güç ve kuvveti çetin olan" mânâsndadr.

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre

JliuJ" buyruu: “Hilesi ve dümanl iddetli olan" mânâsndadr.

JoJui

bn Cerîriin bn Abbâs'tan bildirdiine göre juj" buyruu: “Gücü

iddetli olan" mânâsndadr.

2

bn Cerr’in Hz. Ali’den bildirdiine göre “j&J jj-lÎ" buyruu:

“Yakalamas iddetli olan” mânâsndadr.
3

bn Ebî Hâtim'in Mücâhid'den bildirdiine göre "jliJ Joj.” buyruu:

“ntikam iddetli olan" mânâsndadr.

Ebu'-eyh'in ikrime’den bildirdiine göre “j&Jl juai" buyruu:

“Dümanl iddetli olan" mânâsndadr.

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in Katâde'den

bildirdiine göre “j^J buyruu: “Güç ve hilesi iddetli olan"

mânâsndadr.’

1

Rad Sur. 13
2
îbn Cerîr (13/464).

3 bn Cerîr (13/483).
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Ebu'-eyh'in Süddî'den bildirdiine göre "JUJI buyruu: "Güç ve

kuvveti iddetli olan” mânâsndadr.

S/ i
Si <)S j* && u

JSU ^ VI joitfdl .US Uj >UiiU^3 .ül Jl c*

"Gerçek dua ancak O'nadr. O nu brakp çardktan se
kendilerine hiçbir ekilde cevap veremezler. Onlann

durumu, azna gelsin diye suya doru iki avucunu açan

kimseye benzer ki o buna asla ulaacak deildir. te
kâfirlerin duas da ancak bounadr." (R*'d Sur. n)

bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in Ali b. Ebî Tâlib'den bildirdiine göre “

*i" buyruundan, tevhid kelimesi olan “Lâ ilâhe illallah" sözü

kastedilmitir.

2

Abdurrezzâk, Firyâbî, bn Cerîr, bnü'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh

ve Beyhakî'nin el-Esmâ ve's-Sifât’ta deiik kanallarla bn Abbâs'tan

bildirdiine göre “J^sj o^s Ü" buyruundan, ehadet kelimesi olan “Lü ilâhe

illallah" sözü kastedilmitir.
3

bn Cerîr ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre bn Zeyd, "JpJl ü”

buyruunu açklarken öyle demitir: Bu âyetten kastedilen “Lâ ilâhe illallah”

sözüdür. Kiinin, Allah'tan bakasna ilahlk nisbet etmesi caiz deildir. Kii:

“Falan kii, falanoullarntn ilahdr" diyemez .

4

bn Cerîrîin bildirdiine göre Hz. Ali, “O'nu brakp çardklar ise

kendilerine hiçbir ekilde cevap veremezler. Onlann durumu, azna gelsin

diye suya doru iki avucunu açan kimseye benzer ki o buna asla ulaacak

deildir"5 buyruunu açklarken öyle demitir: “Allah'tan bakasna

1

Abdurrezzâk (1/333) ve bn Cerîr (13/484).
3 bn Cerîr (13/486).

3 Abdurrezzâk (1/334), Taberânî Dua'da (1580) geçtii üzere Firyâbî, bn Cerîr

(13/485) ve Beyhakî (204).

4 bn Cerîr (13/486).

s Ra 'd Sur. 14
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yalvaran, elini kuyuya uzatp suyun kendisine doru yükselmesini bekleyen

adam gibidir. Su hiçbir zaman kendisine gelmez. Ayn ekilde, Allah'tan

bakas dualara icabet etmez.” 1

bn Cerîr, bnü’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid,

"O'nu brakp çardklar ise kendilerine hiçbir ekilde cevap veremezler.

Onlarn durumu, azna gelsin diye suya doru iki avucunu açan kimseye

benzer ki o buna asla ulaacak deildir"" 2 buyruunu açklarken öyle

demitir: "Allah’tan bakasna yalvaran, diliyle suyu çarp eliyle iaret eden

gibidir. Su hiçbir zaman kendisine gelmez. Ayn ekilde, Allah'tan bakas

dualara icabet etmez .” 3

bn Cerîr ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Katâde, "O'nu brakp

çardktan se kendilerine hiçbir ekilde cevap veremezler. Onlarn

durumu, azna gelsin diye suya doru iki avucunu açan kimseye benzer ki

o buna asla ulaacak deildir. Kâfirlerin duas daima boa çkar"4

buyruunu açklarken öyle demitin "Bu kiinin boynu parça parça olur ve

susuzluktan ölür (ama yine de suya ulaamaz). Yüce Allah bu misali, putlara

ve talara yalvaranlara misal vermektedir. Bunlar dünyada kendilerine

yalvaranlann isteine icabet edemezler ve dua edene ne bir hayr

gönderebilir, ne de bir kötülüü ondan uzaklatrabilirler. Kendilerine

yalvaranlar da hu ekilde ölüp giderler. Bunlar, suyu azna götürmek için

elini uzatan, ne suyu azna götürebilen, ne de suya ulaabilen ve böylece

susuzluktan ölen kiilere benzerler.”5

Ebü Ubeyd, bnü'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre

Atâ, "O'nu brakp çardklar se kendilerine hiçbir ekilde cevap

veremezler. Onlarn durumu, azna gelsin diye suya doru iki avucunu

açan kimseye benzer ki o buna asla ulaacak deildir
"6 buyruunu

açklarken öyle demitir: "Bu kiiler, kuyunun aznda oturup su almak için

avuçlarn kuyunun dibine uzatan ve eli suya ulamayan, suyun da eline

1 bn Cerîr (13/488).
2
Ra'd Sur. 14

3 ibn Cerîr (13/488).

4 Ra d Sur. 14

5 bn Cerîr (13/490).
6
Ra'd Sur. 14
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ulamad kiiye benzerler. Ayn ekilde Allah'tan bakasna yalvaranlarn da

yalvardklan kendilerine bir fayda salayamaz."

bn Ebî Hatim, Bukeyr b. Mâruf'un öyle dediini bildirir: “Kâbît kardeini

öldürünce, Yüce Allah onu denizin kenanna att. Onunla su arasnda ancak bir

parmak mesafe bulunduu ve suyun serinliini ayaklarnn altnda hissettii

istedii halde bir türlü suya ulaamyordu. "Onlarn durumu, azna gelsin

diye suya doru iki avucunu açan kimseye benzer ki o buna asla ulaacak

deildir
"1 buyruu buna iaret etmektedir. Yaz olduu zaman denizle arasna

alevlerden yedi duvar çekilir. K olduu zaman ise aralarna kardan yedi

duvar çekilir."

bn Cerîr, bnü’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh, bn Abbâs'n,

"Onlarn durumu, azna gelsin diye suya doru iki avucunu açan kimseye

benzer ki o. buna asla ulaacak deildir
" 2 buyruunu açklarken öyle

dediini bildirir: "Bu, Allah’a ibadet ederken ayn zamanda bakasna da

ibadet eden müriin misalidir. Mürik, sudaki hayaline uzaktan bakp, suyu

elde etmek isteyen, ama yapamayan susuz kiiye benzer.”3

"Göklerde ve yerde bulunatlarn kendileri de, gölgeleri de
ister istemez sabah-akam Allah'a secde ederler."

(Ra'd Sur. 15)

bn Cerîr ve bnü’l-Münzirîin bildirdiine göre Mücâhid, "Göklerde ve

yerde bulunanlarn kendileri de, gölgeleri de ister istemez sabah-akam

Allah'a secde ederler
"4 buyruunu açklarken: "Müminin gölgesi isteyerek

secde eder. Kâfirin gölgesi ise istemeyerek secde eder" demitir.
5

1

Ra’d Sur. 14
2
Ra'd Sur. 14

3 bn Cerîr 813/489, 490) ve Talîk'te (4/230) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
4
Ra'd Sur. 15

5 bn Cerîr (13/492).
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bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Katâde,

“Göklerde ve yerde bulunanlarn kendileri de, gölgeleri de ister istemez

sabah-akam Allah'a secde ederler
"

1

buyruunu açklarken: "Mümin

isteyerek secde eder. Kâfir ise istemeyerek secde eder. Kâfirin gölgesi secde

eder" demitir.
1

Ebu'-eyh, Mücâhid’in âyeti açklarken: "steyerek secde eden mümin,

istemeyerek secde eden ise kâfirin gölgesidir" dediini bildirir.

Ebu'-eyh, Hasan’n âyeti açklarken: "Semadakiler isteyerek secde

ederken, yerdekiler ister istemez secde ederleri’ dediini bildirir.

bn Cerîriin bildirdiine göre bn Zeyd bu âyeti açklarken: "isteyerek

secde eden, slam'a isteyerek giren, istemeyerek secde eden ise klç zoruyla

Müslüman olan kiidir" demitir.
3

ibn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in Münzir’den bildirdiine göre Rabî

b. Huseym, Ra'd Sûresinin secde âyetinde secde yapnca: "steyerek secde

ettim ey Rabbimiz" derdi.

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim’in bn Abbâs’tan bildirdiine göre "sabah-

akam"4 buyruundan, kiinin gölgesinin sana veya soluna vurduu zaman

kastedilmitir.
5

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Zeyd, "Göklerde ve

yerde bulunanlarn kendileri de, gölgeleri de ister istemez sabah-akam

Allah'a secde ederler
"6 buyruunu açklarken: "Bize bildirildiine göre her

eyin gölgesi Alah’a secde eder" deyip: "Allah’n yaratt eylerin, gölgeleri

saa sola vurarak, Allah'a boyun eerek secde etmekte olduklarn

1

Ra’d Sur. 15
2 bn Cerîr (13/491).

3 bn Cerîr (13/491).

4
Ra'd Sur. 15

5 bn Cerîr (13/492).

6
Ra'd Sur. 15
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görmüyorlar m?"’ âyetini okumu: "O gölgeler Allah'a secde ederler”

demitir.
2

bn Ebî Hatim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Mucâhid, "Göklerde ve

yerde bulunanlarn kendileri de, gölgeleri de ister istemez sabah-akam

Allah'a secde ederler
" 3 buyruunu açklarken: "Kâfirin gölgesi namaz klar,

kendisi ise klmaz” demitir.

Ebu'-eyh, Dahhâk'n bu âyeti açklarken öyle dediini bildirir: "Güne

dounca her eyin gölgesi batya doru secde eder. Güne zevale erince ise

batncaya kadar her eyin gölgesi douya doru secde eder.”

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Hasan(- Basri)'ye: "Gölgeleri de ister

istemez sabah-akam Allah’a secde ederler
"4 buyruu sorulunca: "Kâfiri

görmüyor musun? Onun gölgesi Allah'a isteyerek secde ederken sadece kalbi

istemez” cevabn vermitir.

'v »y/t& j» fîlsjttl jî a J oiju-u

j* fî
Sy-î J* j* lj-® Yi ^ |

.-« îSj OjUj

jLÜl iiliiî iJii. *\Sj£ â
i

fi jjs\j öuikll jLâ

J+ÜI Viji j* >> * J*

"De Ki: «Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?», «Allah tr» de.

«Onu brakp, kendilerine bir fayda ve zarar olmayan

dostlarm edindiniz?» de. «Kör ile gören bir olur mu? Veya

karanlkla aydnlk bir midir?» de. Yoksa Allah'a, Allah gibi

yaratmas olan ortaklar buldular da, yaratmalar birbirine

mi benzettiler? De ki: «Her eyi yaratan Allah'tr. O, her eye
üstün gelen tekTanridr.»" (Rad Sur. «)

’ NahI Sur. 46
2 bn Cerir (13/492).

3 Ra'd Sur. 15

’ Ra'd Sur. 15
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bn Merdûye'nin Enes’ten bildirdiine göre: "Ey Allah'n Resulü! Senin

yannda bir haldeyken, yanndan aynlnca baka bir halde oluyoruz. Bunun

nifak olmasndan korkuyoruz” denilince, Hz. Peygamber (ssiiaiiahu Bierh ««iem):

"Rabbinizle aranz nasl?" karln verdi. Sahabe: "O, gizlide de açkta da

Rabbimizdir” deyince, Hz. Peygamber Miaiihu aleyhi «stiiem):
"
Peygamberinizle

aranz nasl?" diye sordu. Sahabe: "Sen, gizlide de açkta da

peygamberimizsin” karln verince, Resûlullah (ssiiaiUu aleyhi «sellem): "O zaman

benden ayrldnz zamanki haliniz nifak deildir

"

buyurdu.

Ebu’-eyh’in bn Abbâs’tan bildirdiine göre âyette geçen kör ve

görenden kastedilen mümin ve kafirdir.

bn Cerîriin bildirdiine göre Mücâhid, "Kör ile gören bir olur mu? Veya

karanlkla aydnlk bir midir?, de"
1 buyruunu açklarken öyle dedi: "Kör ve

görenden kastedilen kafir ve mümindir. Karanlk ve aydnlktan kast ise

hidayet ve dalalettir.”*

bn Ebî eybe, ibn Cerîr, bnü'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in

Mücâhid'den bildirdiine göre, "Yoksa Allah'a, Allah gibi yaratmas olan

ortaklar buldular da, yaratmalar birbirine mi benzettiler?" buyruuyla,

müriklerin putlar(n yaratclmdan üphe ettiklerini bildirmitir.

3

bn Cerîr’in Mücâhid'den bildirdiine göre, "Kör ile gören bir olur mu?"*

buyruundaki kör ile gören, örnek olarak verilmitir .

5

Ebû Ya'lâ, bnü’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Cüreyc,

"Yoksa Allah'a, Allah gibi yaratmas olan ortaklar buldular da, yaratmalar

birbirine mi benzettiler" buyruunu açklarken öyle dedi: Leys b. Ebî

Süleym, Ebû Muhammed’den, o Huzeyfe b. el-Yemân'dan, o da Ebû Bekriden

—ki Huzeyfe bu hadisi Hz. Ebû Bekr ile beraber Resûiullah’tan (saiiaiiahu aleyhi yeseiiem)

dinledii gibi, Hz. Ebû Bekr de kendisine anlatm olabilir— bildirdiine göre

Resûlullah (sBlaliahu aleyhi vesEBm): "irk szn aranzda karncann yürüyüünden daha

'

Ra'd Sur. 16
3 bn Cerir (13/494).

3 bn Cerîr (13/495).

* Ra’d Sur. 16

5 bn Cerîr (13/496).
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gizlidir" buyurunca, Hz. Ebû Bekr: “Ey Allah'n Resulü! irk, Allah tan

bakasna ibadet etmekten veya Allah ile beraber bakasna dua etmekten

baka bir ey mi?" dedi. Resûlullah (saliaiiahu «kyhi «»fani: "Annen seni kaybetsin!

irk sizin aranzda karncann yürüyüünden daha gizlidir. Sana, i’-kin

küçüklerini de büyüklerini de -veya küçüünü de büyüünü- de giderecek bir

söz öreteyim mi?" diye sorunca, Hz. Ebû Bekr: "Evet" karln verdi.

Bunun üzerine Hz. Peygamber Malisi» aleyhi mden) öyle buyurdu: "Her gün üç

defa öyle dersin: «Allahm! Bilerek Sana ortak komaktan Sana snrm.
Bilmeden ortak kotuumdan da Senden balanma dilerim.» irk, «Bana

Allah ve falan kii verdi» demendir. Ortak komak ise kiinin: «Eer falan

olmasayd, falan kii beni öldürürdü» demesidir."'

Buhârî el-Edebu'l-Müfred’de, Ma'kil b. Yesârin öyle dediini bildirir Hz.

Ebû Bekrile Resûlullah'tn Milisim aleyhi vesellem) yanna gittiimde, Resûlullah MeiM

aleyhi vesallem): “Ey Ebû Bekr! irk sizin aranzda karncann yürüyüünden daha

gizlidir" buyurdu. Hz. Ebû Bekr: “irk, Allah ile beraber baka bir ilah

edinmekten baka bir ey midir?" diye sorunca, Resûlullah (saJisJiah aleyhi vssellem)

öyle buyurdu: "Nefsim elinde olana yemin ederim ki, irk sizin aranzda

karncann yürüyüünden daha gizlidir. Sana, söylediin takdirde irkin aznn

da çounun da gidecei bir eyi bildireyim mi? «Allahm ! Bilerek Sana ortak

komaktan Sana snrm. Bilmeden ortak kotuumdan da Senden balanma

dilerim» de."
1

UjIj tJSJ Ij-j cJLl*

iil tliJS 4* Jjj jbJl aip

^ &t u ub çA* jûJji ufc Jjuuj jJ
ji& â 4*^ Uisr

"O, gökten su indirdi de dereler kendi ölçülerince dolup akt
ve sel üste çkan köpüü ald götürdü. Süs eyas veya

yararlanlacak bir ey elde etmek için atete erittikleri

eylerden de böyle köpük olur. te Allah, hak ile batla

' Ebû Ya'lâ (58). Muhakkik senedinin zayf olduunu söylemitir.
2
Buhârî (716). Sahih hadistir. Elbânî (Sahih Edebi'l-Müfred, 551 ).
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böyle misal getirir. Köpüe gelince sönüp gider. nsanlara

yararl olan ise yerde kalr. te Allah, böyle misaller verir/'

(Rj'd Sur. 17)

bn Cerîr, bnü'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre

bn Abbâs, “O, gökten su indirdi"

1

buyruunu açklarken öyle dedi: “Bu,

Allah'n vermi olduu bir misâldir. Kalbler ondan yakîn ve üpheleri

ölçüünce yüklenirler. üpheyle birlikte amelin bir faydas yoktur. Yakîne

gelince, Allah yakîn sahiplerini onunla birlikte faydalandracaktr. Allah:

“Köpük uçar gider7
' buyurur ki bu üphedir. "nsanlara fayda veren ise yerde

kalr" buyruundan kast ise yakîndir. Nasl ki süs, ziynet eyas atee

konulur, hâlis temiz olan alnp kiri atete braklrsa Allah da yakîni kabul

buyurup üpheyi brakr."
1

bn Cerîr, bnü'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre

bn Abbâs, “Dereler kendi ölçülerince dolup akt"

3

buyruunu açklarken:

“Küçük olan dere kendi ölçüünce, büyük olan dere de kendi ölçüünce

dolup akar" demitir/

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre ibn Abbâs bu âyeti

açklarken öyle demitir: “Yüce Allah bunu batl ile hakka örnek olarak

vermitir. Sel, vadideki dallan ve çöpleri alr götürür. “Süs eyas veya

yararlanlacak bir ey elde etmek için atete erittikleri eylerden de böyle

köpük olur" Bunlar; altn, gümü, süs ve zînet eyas, bakr ve demirdir. Bakr

ve demirin kiri vardr. Allah bunlarn kirini, su köpüü gibi klmtr. nsanlann

faydalandklan ise, altn ve gümütür. Yere fayda veren, onun sudan emdii

ksmdr ki, bununla bitki bitirir. Allah bunu da sâlih amel için örnek vermitir

ki; bu, sahipleri için kalcdr. Kötü âmel ise; köpüün gittii gibi sahibini

terkedip gider. Ayn ekilde hidâyet ve hak, Allah katndan gelmilerdir. Kim

hak ile amel ederse, o lehine olur ve yeryüzünde insanlara fayda verenin

kald gibi kalr. Demir de böyledir. Atee sokulup ate onun kirini yok edip

hâlis olan çkmadkça ondan faydalanlmaz ve bçak, klç gibi eyler

1

Ra’d Sur. 17
J bn Cerîr (13/498)

3 Rad Sur. 17
4 bn Cerir (13/503).
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yaplamaz. Ayn ekilde bâtl da, kyamet günü gelip insanlar kabirlerinden

kaldrldklarnda, ameller arz olunduu zaman bâtl ap kalacak ve helak

olacaktr. Hak ehli ise, hak ile faydalandnlacaktr."'

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh, Süddî vastasyla Ebû Mâlik ve Ebû Salih'ten,

bn Abbâs'n, Murre vastasyla ise bn Mes'ud'un, "Dereler kendi

ölçülerince dolup akt ...*
2 buyruunu açklarken öyle dediini bildirir: "Sel

toprakla akp üzerindeki köpükle bir yerde karar klar. Rüzgar ona esince

suyun üzerindeki köpük kenarlara gider ve kuruyup hiçbir ie yaramaz

duruma gelir. Geriye insanlara faydal olan su kalr. nsanlar bu suyu için

hayvanlarn da sularlar. Köpüün yok olup hiçbir ie yaramad gibi batl da

kyamet günü yok olacak ve ehline bir fayda salamayacaktr. Suyun faydal

olduu gibi hak da ehline fayda salayacaktr. Bu yüce Allah'n verdii bir

misaldir.”

bn Ebî Hatim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Atâ, "O, gökten su indirdi

de dereler kendi ölçülerince dolup akt ve sel üste çkan köpüü ald

götürdü. Süs eyas veya yararlanlacak bir ey elde etmek için atete

erittikleri eylerden de böyle köpük olur" buyruunu açklarken öyle dedi:

"O, gökten su indirdi” buyruu, Yüce Allah'n, mümin ve kafire verdii bir

örnektir. Dereler tayabilecei kadar suyla dolar ve suyun üzerinde köpük ve

atee atlp kiri giderilmeden kendisinden faydalanlmayan madenlerin

köpüü oluur. Atee atlnca madenden aynlan posa suyun köpüü gibi

faydaszdr. Yüce Allah bunu hak ile batla örnek vermitir. Demirin ve altnn

kiri ve suyun köpüü batl, madenin özü, su ve demir ise hakka örnektir.”

bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Atâ, "O, gökten su indirdi de

dereler kendi ölçülerince dolup akt ve sel üste çkan köpüü ald götürdü.

Süs eyas veya yararlanlacak bir ey elde etmek için atete erittikleri

eylerden de böyle köpük olur" buyruunu açklarken öyle dedi: "Allah,

hak ve batla örnek vermitir. Batl, insanlara faydas olmayan suyun köpüü
gibidir. Hak ise atee atlan maden gibidir. Madenin yanp geriye kalan ksm
sahibine fayda salar. Madenin kiri ise batla misaldir. Köpüün ve madenin

1 bn Cerîr (13/498, 499).

1
Ra d Sur. 17
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kirinin sahiplerine hiçbir faydasnn olmayaca bilindii gibi batl da

sahiplerine hiç bir fayda salamaz."
1

bn Cerir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Katâde, "O,

gökten su indirdi de dereler kendi ölçülerince dolup akt ve sel üste çkan

köpüü ald götürdü. Süs eyas veya yararlanlacak bir ey elde etmek için

atete erittikleri eylerden de böyle köpük olur. te Allah, hak ile batla

böyle misal getirir. Köpüe gelince sönüp gider. nsanlara yararl olan ise

yerde kalr" buyruunu açklarken öyle dedi: Küçük dere kendi

kapasitesiyle, büyük dere de kendi kapasitesiyle dolup tat. Âyette geçen

"ILij lâj'i" buyruu, yükselmi köpükler mânâsndadr. Köpüün sönüp

gitmesi ise suyun kenanndaki aaçlara vs. taklmasdr. Yüce Allah,

"nsanlara yararl olan ise yerde kalr..." buyruundaki bir misalle üç

meseleyi açklamtr: Köpüün yok olup faydasz ve bereketsiz bir hale

geldii gibi, batl da ehlinden uzaklap yok olur. Bu su yerde karar klp

çoald yerdeki bitkileri bitirdii gibi hak ve hak ehli de yok olmaz. Atete

eritilip kiri giderek sadece özü kalan altn ve gümü gibi hak ve hak ehli de

yok olmaz. Bu altn ve gümüün atee atlnca kirinin gitmesi gibi batl da hak

ehlinden aynlr. Âyetteki yararlanlacak eylerden kast atee atlp kiri

giderilen demir ve altndr. Bu madenlerin atee atlnca sadece özü kald
gibi hak, ehli için kalr."

2

Abdurrezzâk, bn Cerir, bnü’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’nin bildirdiine

göre Katâde bu âyeti açklarken öyle dedi: "Küçük dere kendi kapasitesiyle,

büyük dere de kendi kapasitesiyle dolup taar. Köpük te suyun üzerinde

çoalr. Atete yaklan eyden kast ise altndr. Altn atee atlnca sadece

özü kalr ve kiri yok olur. Yüce Allah bunu hak ve batla misal vermitir.

Köpüün yok olmas, aaçlara taklp yok olmasdr. Bu, batla misal olarak

verilmitir. nsanlara faydal olan suyla ise bitkiler çkar. Bu da hakka misal

verilmitir. Âyetteki yararlanlacak eylerden kast altn ve demirdir."3

Ebû Ubeyd, bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnü'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-

eyh’in bildirdiine göre Mücâhid der ki: "Âyette geçen "O, gökten su

1 bn Cerîr /13/503).
1 bn Cerîr (13/501).

3 Abdurrezzâk (1/334. 335) ve bn Cerîr (13/502).
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indirdi de dereler kendi ölçülerince dolup akt..." buyruundan kast,

derelerin tayabilecei kadar suyla dolmasdr. Yüce Allah, "Sel üste çkan

köpüü ald götürdü" buyurduktan sonra: "Süs eyas veya yararlanlacak

bir ey elde etmek için atete erittikleri eylerden de böyle köpük olur"

buyurmutur. Buradaki eyadan kast, demir, bakr kurun ve benzeri

eylerdir. Âyetteki ikinci köpükten kastedilen ise atee atlan demir ve süs

eyalannn kiridir. Sudan, insanlar için faydal olan ksm yerde kalr, köpük ise

yerde yok olup gider. Bu, hak ile batla misal olarak verilmitir."
1

bn Cerîr, bnü'l-Münzir, ibn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre

Hasan(- Basri), "O, gökten su indirdi de dereler kendi ölçülerince dolup

akt..." buyruunu açklarken öyle dedi: “Altn ve gümüten süs eyas

yapmak veya bakr ve demirden eyalar yapmak için bunlarn atee atlp

özünün (çkarld gibi, hak, ehli için halis olarak kald ve hak ehli ondan

faydalandlar."
2

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Uyeyne, "O, gökten su indirdi de

dereler kendi ölçülerince dolup akt" buyruunu açklarken: "Gökten bir

Kuriân indirdi ve onu adamlarn akllan tad" demitir.

JÜ& fi -rfiîlj JL^I jjUcil jjl

jjjfcljiJ i ÜLliiJÎ IJjüV ijui <li*J

ilfjl jjL+r

“Rablerinln emrine uyanlar için mükâfatn en güzeli vardr.

Ona uymayanlar ise, yeryüzünde olan her ey ve onun
yannda bir kat daha kendilerinin olsa, kurtulmak için

hepsini kurtulu fidyesi olarak verirlerdi. te hesabn
kötüsü bunlar içindir. Varacaktan yer de cehennemdir. 0 ne

kötü yataktr!” (Ra’d Sur. s)

1 bn Cerîr (13/500, 501).

2 bn Cerîr (13/500, 501).
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bn Ebî Hâtim'in Mücâhid'den bildirdiine göre âyette geçen “Rablerinin

emrine uyanlar için mükâfatn en güzeli vardr..." buyruundaki

mükâfattan kast, hayat ve nzktr.

bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in Katâde'den bildirdiine göre “Rablerinin

emrine uyanlar için mükâfatn en güzeli vardr..." buyruundaki

mükâfattan kast Cennettir.

1

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hatim, Ferkad es-

Sebahî’nin öyle dediini bildirir: ehr b. Haveb bize, "...Hesabn

kötüsünden..." kastedilenin, kiinin iledii hiçbir eyin ihmal edilmemesi

mânâsnda olduunu söyledi .

2

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Ferkad es-

Sebahî der ki: Ibrâhim en-Nehaî bana: “Ey Ferkad! Hesabn kötüsünün ne

olduunu biliyor musun?” diye sorunca, ben: “Hayr” cevabn verdim.

brahim: “Hesabn kötüsünden kast, kiinin bütün günahlarndan hesaba

çekilmesi ve hiçbir günahnn affedilmemesidir” dedi .
3

bnü'l-Münzir ve Ebu’-eyh'in Hasan( Basn)'den bildirdiine göre

hesabn kötüsünden kastedilen, kulun bütün günahlarndan hesaba çekilmesi

ve hiçbir günahnn balanmamasdr.

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnü’l-Münzir, ibn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in

Ebu'l-Cevzâ'dan bildirdiine göre hesabn kötüsünden kast, kiinin

ilediklerinin en ince aynntsna kadar hesaba çekilmesidir.

4

LAjî ^3 o* J Ujî

"Rabbinden sana indirilenin gerçek olduunu bilen kimse,

(onu bilemeyen) kör gibi olur mu? (Bunu) ancak akl
sahipleri anlar/' (R*'J Sur. e)

1 bn Cerîr (13/505).
2
Saîd b. Mansûr Tefsîr (1166) ve bn Cerîr (13/505).

3 Saîd b. Mansûr Tefsir (1167) ve bn Cerîr (13/506).

4 bn Ebî eybe (14/44) ve bn Cerîr (13/508).
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bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh, Katâde'nin, "Rabbinden sana

indirilenin gerçek olduunu bilen kimse, (onu bilemeyen) kör gibi olur

mu? (Bunu) ancak akl sahipleri anlar
"

1

buyruunu açklarken öyle dediini

bildirir: "Âyette kastedilenler, Allah’n Kitab'n iitip ondan faydalanan,

anlayp kavrar. Körlerden kast ise hakka kar kör olup hakk görmeyen er ve

anlamayanlardr. Allah akl sahiplerinin özelliklerini, "Onlar, Allah'a verdikleri

sözü yerine getiren ve sözlemeyi bozmayanlardr"1 buyruuyla

açklamtr."3

bn Ebî Hâtim'in Saîd b. Cübeyrîden bildirdiine göre âyette geçen akl

sahiplerinden kastedilen, her eyi çabuk anlayan veya selim akla sahib olan

kimsedir.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) der ki: "Yüce Allah, selim

akl sahiplerini sevdii için onlara çkmtr. Bunu Allah'n Kitab'ndaki

"...(Bunu) ancak akl sahipleri anlar
"

4

buyruunda gördüm.”

“Onlar, Allah'a verdikleri sözü yerine getiren ve misak
bozmayanlardr." (r»J Sur. 20)

ibn Cerîr, ibn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in bildirdiine göre Katâde, "Onlar,

Allah'a verdikleri sözü yerine getiren ve misak bozmayanlardr"3

buyruunu açklarken öyle dedi: "Verdiiniz sözü yerine getiriniz ve ahdinizi

bozmaynz. Allah ahdi bozmay yasaklam ve ahde vefay iddetli bir ekilde

emrederek sizin için nasihat, hediye ve (kyamet günü) hüccet olsun diye

yirmi küsur âyette zikretmitir. Meseleler Allah’n önem verdii derecede,

anlay, akl ve Allah' bilenlerin yannda önem kazanr. Bize bildirildiine göre

1 Rad Sur. 19
2
Ra d Su.20

3 bn Cerîr (13/506).

4
Ra d Sur. 19

5
Ra'd Sur. 20
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Resûlullah (salbliahu aleyhi veseiiem) hutbesinde:
"
Emaneti olmayann imam da yoktur.

Ahdi olmayann da dini yoktur" buyururdu.”1

<!) çt+ij jî iü)l y\ U

"Onlar, Allah'n riâyet edilmesini emrettii hahlara riâyet

eden, Rablerine sayg besleyen ve Kötü hesaptan
korkanlardr." (Ra’J Sur. -21)

Hatîb ve bn Asâkir’in bn Abbâs’tan bildirdiine göre Hz. Peygamber

(sellaiiahu aleyhi vessiiam):
"yilik ve akrabay gözetmek, kyamet gütü kötü hesab

hafifletir" buyurduktan sonra: “Onlar, Allah'n riâyet edilmesini emrettii

haklara riâyet eden, Rablerine sayg besleyen ve kötü hesaptan

korkanlardr" 2
âyetini okudu .

3

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh, Saîd b. Cübeyr'in, “Onlar, Allah'n riâyet

edilmesini emrettii haklara riâyet eden, Rablerine sayg besleyen ve kötü

hesaptan korkanlardr
"4 buyruunu açklarken öyle dediini bildirin

“Âyette, çeygamberlere ve bütün kitaplara iman edip, Allah’n riayet

edilmesini emrettii bir eyi terk etmekten saknanlar ve hesabn

zorluundan korkanlar kastedilmitir."

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh’in bildirdiine göre Katâde, “Onlar, Allah'n

riâyet edilmesini emrettii haklara riâyet eden, Rablerine sayg besleyen

ve kötü hesaptan korkanlardr
"5 buyruunu açklarken öyle dedi: Bize

bildirildiine göre Hz. Peygamber (saüaiiahu aleyhi vssellem): “Allah’tan korkun ve

akrabalarnz gözetin. Bu tutum, dünya hayatnda size daha uzun süreli

kalclk salar, âhrette de sizin için hayrl olur" buyurmutur. Bildirildiine

’ bn Cerîr (13/507) Ahmed 19/375, 20/32, 33, 423 (12383, 12567, 13199. Sadece

Resûlullah'n (sallallahu aleyhi vesollem) hadisini, Katâde vastasyla Enes'tcn merfu

olarak) MüsnecTn muhakikleri senedinin sahih olduunu söylemitir.
2 Rad Sur. 21

5 Hatîb (1/385, 386) ve ibn Asâkir (36/243). Zayf hadistir (bak: Elbânî, es-Silsiletu'i-

Da’îfe, 2984).

4 Rad Sur. 21

5 Ra’d Sur. 21
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göre Resûlullahtaiiiihu aleyhi vtsEiem] Mekke'deyken Huseym kabilesinden bir adam

gelip: “Peygamber olduunu iddia eden sen misin?” diye sordu. Resûlullah

(saiiaiiahu sieyhi «seiieffii:

"

Evet” cevabn verince, adam: “Hangi ameller Allah katnda

daha sevimlidir?” diye sordu. Hz. Peygamber fadUUu aiehi «Khm): "Allah'a iman"

cevabn verince, adam: “Sonra hangisi?” diye sordu. Resûlullah (uHllahu aleyhi

»eseiiem): "Akrabay gözetmek" cevabn verdi. Abdullah b. Amr öyle derdi:

“Hilim sahibi, zulme uradktan sonra yumuak olup bir topluluk kendisiyle

kavga etmek isteyince kavgaya tutuan deildir. Hilim sahibi, gücü yettii

halde (intikam almayp) affedendir. Akrabay gözeten, akrabas kendisini

gözettikten sonra onlan gözeten deildir. Bu, yaplana karlk verme<tir.

Akrabay gözetmek, akrabalan kendisiyle balann kopardklan halde onlarla

balann koparmayp iyilikte bulunmaktr.”

bn Cerîr, bnü’l-Münzir ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre bn Cüreyc,

“Onlar, Allah'n riâyet edilmesini emrettii haklara riâyet eden, Rablerine

sayg besleyen ve kötü hesaptan korkanlardr"
1 buyruunu açklarken öyle

dedi: Bize bildirildiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi «»Hem): "Akrabalarna

kendi ayanla gitmezsen, kendi malndan (parandan) vermezsen, onlarla

alakay koparmsn demektir" buyurdu .

2

j- u» ijüib 'jittj
rf.j bz* jth

jIjJI tJbJjî ÂE-lJl öjJjduj

"Onlar, Rablerinln rzasna ermek için sabreden, namaz
dosdoru klan, kendilerine verdiimiz nzklardan gizli

olarak ve açktan Allah için harcayan ve kötülüü iyilikle

ortadan kaldranlardr. te bunlar için dünya yurdunun iyi

sonucu vardr." (Ra d Sur. 22)

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr bu âyetiu
ekilde açklamtr: "Onlar, Rablerinin nzasn kazanmak için sabreden,

namazlann tastamam klan, mallarndan Allah için gizli ve açktan infakta

' Ra'd Sur. 21
1 bn Cerîr (13/515).
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bulunan, kendilerine kötülük yapana iyilikle karlk veren kiilerdir ve bunlar

için cennet yurdu vardr."

bn Ebî eybe, bnü'l-Münzir, ibn Ebî Hatim ve Ebu’-eyh'in Dahhâk'tan

bildirdiine göre buyruu, "Kötülüü iyilikle savarlar"

mânâsndadr.

bn Cerîr, bn Zeyd’in, "Kötülüü iyilikle ortadan kaldranlardr"

buyruunu: "erri hayrla bertaraf ederler. erre erle deil hayrla karlk

verirler" eklinde açklamtr.

2

jllil ji*

"(O yurt) Adn cennetleridir; oraya babalanndan, elerinden

ve çocuklarndan sâlih olanlarla beraber girecekler,

melekler de her kapdan onlarn yanma varacaklardr.

Allah'n emrine sabretmenize karlk size selam olsun.

Dünya yurdunun sonucu (olan cennet) ne güzeldir!"

(kû'd Sur. 23, 24)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in Abdullah b. Amr'dan bildirdiine göre

Resûlullah (»iaiiahu aleyhi mailem) öyle buyurdu:
"
Cennetle Adn denilen bir kök

vardr. Etrafnda burçlar vc yeil bahçeler vardr. Bu sarayn be bin kaps

vardr. Herbir kapnn üzerinde bebin güzel yüzlü ve güzel ahlakl be bin

kadn vardr. Buna ancak peygamber veya sddîk ya da ehid veya adil idareci

olanlar girebilecektir.
"3

bn Ebî eybe, bnü’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in Mücâhid'den bildirdiine

göre Hz. Ömer minberde, "(O yurt) Adn cennetleridir; oraya babalarndan,

elerinden ve çocuklarndan sâlih olanlarla beraber girecekler, meleklerde

1

Ra'd Sur. 22
1 bn Cerir (13/501).

3 bn Cerir (11/563, 13/512) ve bn Ebî Hatim el-lel (2/436).
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her kapdan onlarn yanna varacaklardr"
1

âyetini okuyup öyle dedi: “Ey

insanlar! Adn cennetlerinin ne olduunu biliyor musunuz? Adn, cennette on

bin kaps, her kapda yirmi be bin hurinin olduu bir köktür. Ona ancak

peygamber veya sddik ya da ehid olanlar girebilir."
2

Abdurrezzâk, Firyâbî, ibn Ebî eybe, Hennâd, Abd b. Humeyd, bnü'l-

Münzir ve Ebu'-eyh’in bn Mes'ûd’dan bildirdiine göre Adn

cennetlerinden kastedilen, cennetin ortasdr .

3

Saîd b. Mansûr ve bnü’l-Münzir’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) der ki:

"Adn cennetlerinin ne olduunu nereden bileceksin! O, altndan bir köktür.

Ona ancak peygamber veya sddik ya da ehid olanlar girebilir .

”

A

bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in Dahhâk'tan bildirdiine göre Adn cennetleri,

Cennetin ehridir. Orada resuller, nebiler, ehidler ve hidâyet önderleri

olacaktr. nsanlar, onlann etrafnda ve cennetler o ehrin çevresindedir 5

Abd b. Humeyd'in Hasan( Basrî)'den bildirdiine göre Hz. Ömer, Kab'a:

“Adn nedir?" diye sorunca, Ka'b: "Cennette bir köktür. Ona ancak

peygamber veya sddik ya da ehid olanlar girebilir” cevabn verdi.

bn Merdûye'nin Hz. Ali’den bildirdiine göre Hz. Peygamber (safeiis-u aleyhi

vEsdiem): "Adn cenneti, Allah'n kendi eliyle diktikten sonra: «Ol!» dedii ve

bunun üzerine olduu bir çubuktur" buyurdu.

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyn “Kii

Cennete girer ve: “Annem nerede, yavrum nerede, hanmm nerede?" diye

sorar. Kendisine: "Onlar, senin yaptn gibi amel yapmadlar” karl
verilince, bu kii: "Ben hem kendim, hem de onlar için amel yapyordum"

der" dedikten sonra, “(O yurt) Adn cennetleridir; oraya babalarndan,

elerinden ve çocuklarndan sâlih olanlarla beraber girecekler, melekler de

her kapdan onlarn yanna varacaklardr"6 âyetini okudu ve öyle devam

1 Rad Sur. 23
2 bn Ebî eybe (13/126).

3 Abdurrezzâk (1/335), bn Ebî eybe (13/126) ve Hennâd (48).

4
Saîd b. Mansûr Tefsir (1 1 68).

5 bn Cerîr (11/563, 564).

6
Ra d Sur. 23
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etti: "Salih olanlardan kast, onlardan sonra tevhid üzere yaayan babalan,

eleri ve çocuklaryla cennete girerler. Melekler de dünya günlerinden her

günde üç defa, kendi çenetlerinde olmayan hediyelerle yanlarna varrlar ve:

"Allah'n emrine sabretmenize karlk size selam olsun. Dünya yurdunun

sonucu (olan cennet) ne güzeldir!"
1

derler."

bn Ebî eybe, bn Cerir, bnü’l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu’-eyh'in

Mücâhid'den bildirdiine göre âyette geçen "Salih olanlar" buyruundan

kastedilen dünyadayken iman edenlerdir .

2

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Midez, âyet hakknda öyle dedi:

"Yüce Allah, Müminin, dünyadayken Allah’n kendisine ailesini ve ilerini

güzelletirmesinden holandn bildii için âhirette de onlar etrafnda

toplar."

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Enes b. Mâlik, "(O yurt) Adn

cennetleridir; oraya babalarndan, elerinden ve çocuklarndan sâlih

olanlarla beraber girecekler, melekler de her kapdan onlarn yanna

varacaklardr"3 âyetini okudu ve öyle dedi: "Adn Cennetine giren bu kii içi

bo ve tek inciden yaplm kii çardaa girer. Onun yükseklii altm mildir

ve her köesinde ailesi ve mal vardr. Bu çardan altndan yaplm bin

kaps, her kapda duran bin melek vardr. Her melekte de, dierinde benzeri

olmayan, Rahmân’dan bir hediye vardr. Meleklerle bu kii arasnda bîr perde

vardr ve bu kiinin yanna ancak izin alarak gidebilirler."

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Kyamet günü, Cennet

halknn en alt derecesinde olan kiinin içi bo inciden yaplm bir kökü

vardr. Bu kökün yedi bin odas, her odann yedi bin kaps vardr ve her

kapdan yetmi bin melek selam vererek bu kiinin yanna girerler."

bn Ebî Hatim, Âsm'n öyle dediini bildirir: "bn îrîn, bir adamla

karlanca adam: "Hayyâkellah (=Allah sana hayat versin)" dedi. bn sîrin:

"En güzel selamlama ekli Cennet halknn selamlama ekli olan (=Es-selâmu

aleykum)" selam(t)dr" karln verdi.

1

Ra’d Sur. 24
2 bn Cerir (13/511).

3 Ra'd Sur. 23
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Abdurrezzâk, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in, Ebû mrân el-

Cevnrden bildirdiine göre "Allah'n emrine sabretmenize karlk size

selam olsun. Dünya yurdunun sonucu (olan cennet) ne güzeldir
"1

âyetindeki emir'den kast slam dinidir. Dünya yurdunun sonuncusu ise

yurdundan (göçtükten) sonra verilen Cennettir.

2

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in Hasan( Basrî)’den bildirdiine göre

"Allah'n emrine sabretmenize karlk size selam olsun
"3 buyruundan

kastedilen, dünyada (ihtiyaç) fazlas olan eylere kar olan sabrdr.

Ebu'-eyh'in Muhammed b. en-Nadr el-Hârisî'den bildirdiine göre

"Allah'n emrine sabretmenize karlk size selam olsun
"4 buyruundan

kastedilen, dünyada fakirlie sabretmektir.

Ahmed, Bezzâr, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, bn Hibbân, Ebu'-eyh, Hâkim,

bn Merdûye, Ebû Nuaym el-Hilye'de, Beyhakî uabu'l-man’ds, Abdullah b.

Amrîdan, Resûlullah'n (saHadahu aleyh wsBinn) öyle buyurduunu nakleder: "Allah'n

yarattklar arasnda cennete ilk girecek olanlar, Muhacirlerin fakirleridir.

Onlar ki snrlar onlarla korunur, holanlmayan eylerden onlarla saknlr.

Onlardan birisi ölür de yerine getirmeye güç yetiremedii bir ihtiyâc içinde bir

ukde olarak kalm olur. Allah, meleklerinden dilediine: «Onlar karlayn ve

selamlayn» buyurur. Melekler: «Ey Rabbimiz! Biz Senin göklerde yaayan ve

yarattklarnn hayrllar olan varlklarz. Sen bizlere, gidip onlar

karlamamz ve onlar selamlamamz m emrediyorsun?» derler. Allah

:

«Onlar, sadece bana kulluk eden, hiçbireyi bana ortak komayan kullarndr.

Snrlar onlarla korunuyor, holanlmayan eylerden onlar sayesinde saknlr.

Onlardan birisi ölür de yerine getirmeye güç yetiremedii bir ihtiyâc içinde bir

ukde olarak kalm olur» buyurur. Bunun üzerine melekler gelirler ve her

kapdan yanlarna girerler ve: «Allah'n emrine sabretmenize karlk size

selam olsun. Dünya yurdunun sonucu (olan cennet) ne güzeldir»5 derim'*

1

Rad Sur. 24
2
Abdurrezzâk (1/335) ve bn Cerîr (13/513, 514).

3
Ra'd Sur. 24

4 Ra d Sur. 24

5 Ra d Sur. 24
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ibn Cerîr ve bn Ebt Hâtim'in bildirdiine göre Ebû Umâme der ki: "Mümin,

cennete girdii zaman koltuuna yaslandnda, yannda iki saf halinde

hizmetçiler, bu saflann ucunda da kapal bir kap olur. Melek gelip girmek için

izin isteyince, kapya en yakn olan hizmetçi yanndakine: "Bir melek (girmek

için) izin istiyor" der. O hizmetçi de yanndakine: "Bir melek (girmek için) izin

istiyor" der ve melein izin istedii cennetlik olan bu mümine yetiene kadar

bütün hizmetçiler yanndakine ayn eyi söyler. Mümin: "Ona izin verin" der.

Bunun üzerine mümine en yakn olan hizmetçi, yanndaki hizmetçiye: "Ona

izin verin" der. O hizmetçi de yanndakine: "Ona izin verin" der ve kapya en

yakn olan hizmetçiye kadar bu böyle devam eder. Sonunda kapy melee

açarlar ve melek girip mümine selam verdikten sonra tekrar gider."
2

bnü’l-Münzir ve bn Merdûye'nin Enes’ten bildirdiine göre Allah’n

Resûlü (ssiisiiahu aleyhi meiiem) her yl Uhud'a gider, dalar arasndan açlan yolun

azna geldiinde (Uhud ehidlerine): "Allah'n emrine sabretmenize

karlk size selam olsun. Dünya yurdunun sonucu (olan cennet) ne

güzeldir"3 derdi.

bn Cerîr'in Muhammed b. brahim'den bildirdiine göre her yln banda

Uhud ehitliine gider ve: (Uhud ehidlerine): "Allah'n emrine

sabretmenize karlk size selam olsun. Dünya yurdunun sonucu (olan

cennet) ne güzeldir"
4
derdi. Hz. Ebû Bekr, Hz. Ömer ve Hz. Osmân da ayn

eyi yaparlard .

5

j•*>£ öl ÜJ U *i\L* JAj 4)1 J+e JyâÂJ j

jUJI ,4Jj ÜiJl öldjî

"Allah'a verdikleri sözü, pekitirilmesinden sonra bozanlar,

Allah'n korunmasn emrettii eyleri (akrabalk balarn)

1

Ahmed 11/131 (6570), Bezzâr (2457), bn Hibbân (7421), Hâkim (2/71, 72,
"
sahîh "),

Ebû Nuaym (1/347) ve Beyhakî (4259). Müsned'in muhakkikleri hadisin senedinin ceyyd

olduunu söylemitir.
1 bn Cerîr (13/312, 513). bn Kesir Tefsirde (4/374) geçtii üzere bn hb Hâtim.

3 Ra 'd Sur. 24
4 Ra'd Sur. 24

5 bn Cerîr (13/513).
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Koparanlar ve yeryüzünde fesat çkaranlar var ya; ite lânet

onlara, yurdun Kötüsü (cehennem) de onlaradr."
(Rad Sur. 25)

Ebu'-eyh'in Meymûn b. Mihrân’dan bildirdiine göre Ömer b. Abdilazîz

der ki: "Akrabayla balarn koparanla dost olma. Çünkü Yüce Allah'n, bu

kiileri lanetlediini Kur'ân’n iki sûresinde duydum: Ra'd Sûresi ve

Muhammed sûresi."

ibn Ebî Hâtim'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre âyette geçen "Yurdun

kötüsü" buyruundan kastedilen, kötü akibettir.

i.. >

LüJJl SL>JI Uj IsiJül Iy>-jij jJjbjj »LtJ
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Sil ly>H\ J
"Allah, rzk dilediine bol verir, (dilediine de) ksar. Onlar

ise dünya hayat ile sevinmektedirler. Hâlbuki dünya hayat,

âhiretin yannda çok az bir yararlanmadan ibarettir."

(Ra'd Sur. 26)

bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Abdurahman b.

Sâbt, "Hâlbuki dünya hayat, âhiretin yannda çok az bir yararlanmadan

ibarettir
" 1 buyruunu açklarken öyle dedi: “Dünya hayat, âhiret hayatnn

yannda, çobana, ailesinin azk olarak koyduu bir avuç hurma ve/a bir

miktar un, ya da kendisiyle süt içmek için koyduklar bir kap gibidir."
1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs, "Hâlbuki dünya hayat,

âhiretin yannda çok az bir yararlanmadan ibarettir"* buyruunu açk arken

öyle dedi: "Eskiden, kii develeriyle veya koyunlaryla (onlar otlatmak için)

çkarken ailesine: "Bana (azk oarak) bir eyler koyun" derdi. Ailesi kendisine

azk olarak bir parça ekmek veya hurma koyarlard. Allah bunu dünyaya misal

vermitir.”

’ Ra’d Sur. 26
1 bn Cerîr (13/517).

5 Ra'd Sur. 26
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bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnü’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in

Mücâhid'den bildirdiine göre âyette geçen “çok az bir yararlanma"

buyruundan kastedilen, geçip giden azck bir eydir.’

Tirmizî ve Hâkim'in bildirdiine göre Abdullah b. Mes’ûd der ki: Allah’n

Resulü (sdBiiahu aleyhi vestiiem) bir hasrn üzerinde yatt ve kalktnda hasnn yan

tarafna iz braktn görüp: “Ey Allah'n Resulü! Senin için bir yatak temin

etsek” dedik. Bunun üzerine Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi »eseiiem):
"
Benim dünya

rahatl ile iim yok. Dünyada ben bir aaan altnda gölgelenip sonra oradan

ayrlp giden bir yolcu gibiyim'' buyurdu.

2

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) der ki: “Bandan sonuna

kadar dünya, kiinin uyuyup houna giden bir rüya gördükten sonra uyannca

hiçbir eyin olmadn görmesi gibidir.”

Müslim, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce ve bn Merdûye'nin el-Müstevrid’den

bildirdiine göre Resûlullah Csaiialishu aleyhi veseiM: "Âhiret nimeti karsnda dünya

nimeti, sizden birinizin parmam denize batrmas gibidir. O parmak denizden

ne kadar su ile döner ona bir baksn" buyurup ehadet parmayla iaret etti.
5

ö* J-# ifi Ü Crf 4
4ÛI St 4)1 r+Ji fciâj \p\ ^\ * 4*13 & 4\

"nkâr edenler diyorlar kî: «Ona (Muhammed'e) Rabbinden
bir mucize indirilmeydi ya!» De ki: «üphesiz Allah dilediini

saptrr, kendisine yöneleni de doru yola eritirir. Onlar,

inananlar ve kalpleri Allah' anmakla huzura kavuanlardr.
Biliniz ki, kalpler ancak Allah' anmakla huzur bulur.»"

(Ra'd Sur. 27, 28)

1 bn Cerîr (13/516, 517).
2
Tirmizî (2377 “sahih’') ve Hâkim (4/310). Sahih hadistir. Elbânî (Sahih Sünen el

Tirmizî. 1936).

3 Müslim (2858), Tirmizî (2323), Tuhfetu'l-Erâfta (8/376) geçtii üzere Nesâî ve bn
Mâce (4108).
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bn Cerir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in Katâde'den bildirdiine göre

âyette geçen yönelmekten kastedilen tövbe etmektir. "Allah' anmakla

huzura kavuanlar'
1 buyruu ise, kalplerin Allah' anmakla yumuamas ve

zikri alkanlk haline getirmesi mânâsndadr.

2

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Süddî, "Onlar, inananlar ve kalpleri Allah'

anmakla huzura kavuanlardr” buyruunun, "Onlara Allah adna yemin

edilince inanrlar" "Biliniz ki, kalpler ancak Allah' anmakla huzur bulur
"

3

buyruunun ise kalplerin Allah anlnca huzura kavumas mânâsnda

olduunu söylemitir.

bn Ebî eybe, bn Cerir, bnü'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh’in

Miicâhid'den bildirdiine göre "Biliniz ki, kalpler ancak Allah' anmakla

huzur bulur
"1 buyruu, kalplerin, Hz. Muhammed ve ashâbyla huzura

kavumas mânâsndadr.
5

Ebu’-eyh’in Enes’ten bildirdiine göre Resulullah (saiiBi^u aiey+v veseiem) "Biliniz

ki, kalpler ancak Allah' anmakla huzur bulur
” 6

âyeti nazil olduu zaman:

"Bunun mânâsnn ne olduunu biliyor musunuz
?"

diye sordu. Sahabe:

"Allah ve Resulü daha iyi bilir" karln verince, Hz. Peygamber (uiiaiahu aleyhi

vsseilem): "Kim Allah', Resûlunü ve ashabm severse (kalbi sükunet bulur)"

buyurdu.

bn Merdûye'nin Hz. Ali'den bildirdiine göre "Biliniz ki, kalpler ancak

Allah' anmakla huzur bulur
"7

âyeti nazil olduu zaman Hz. Peygamber

(ssiBiahu fileyhi vstsllem): "Bu âyetten kastedilenler; Allah', Resûlünü seven, Ehl-i

Beyt’imi gerçekten seven, müminleri hem yüzlerine kar, hem yokluklarnda

sevenler kastedilmitir. unu bilin ki, Allah'n zikriyle birbirinizi

sevmektesiniz" buyurdu.

1

Ra'd Sur. 28
2 bn Cerir (13/518).

3 Ra’d Sur. 28
4
Ra'd Sur. 28

5 bn Cerir (13/519).

6
Ra'd Sur. 28

7 Ra'd Sur. 28
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"nanan ve salih amel ileyenler için, mutluluk ve güzel bir

dönü yeri vardr," (Ra d Sur. 29)

bn Cerîr, bnü'I-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bn Abbâs’tan

bildirdiine göre "^43 buyruu, "Sevinç ve göz aydnl vardr”

mânâsndadr.’

bn Ebî eybe, Hennâd, bn Cerîr, bnü'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-

eyh'in krime'den bildirdiine göre buyruu, “Onlar için güzel

eyler vardr” mânâsndadr. 2

bn Cerîr ve Ebu'-eyh’in Dahhâk’tan bildirdiine göre d^buyruu,

"Onlara gpta edilir” mânâsndadr.

3

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in Katâde'den bildirdiine göre

fiT* buyruu, "Onlar için iyilikler vardr” mânâsndadr ve bu, Araplarn

kulland bir deyimdir/

bn Cerîr'in Katâde'den bildirdiine göre "<4J ubk" buyruu, Arapça bir

deyimdir ve: "Hayr elde ettin” mânâsndadr.5

bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in brahim'den bildirdiine göre

buyruu. Yüce Allah’n onlara verdii hayr ve üstünlük mânâsndadr.

bn Ebî eybe, bn Cerîr ve bnü'l-Münzir’in Mücâhid’den bildirdiine göre

"^43 buyruu, Cennet mânâsndadr.6

bn Cerîr'in krime'den bildirdiine göre "^43 buyruu, Cennet

mânâsndadr.’

jîiT iyû I

1 bn Cerîr (13/521) ve el-tkân'da (2/22) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
2
Hennâd (121) ve bn Cerîr (13/520).

3 bn Cerîr (13/520).

4 bn Cerîr (13/521).

5 bn Cerîr (13/521).
6 bn Cerîr (13/523).
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bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Tûba, Habeî

diliyle Cennetin addr” demitir.

2

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Yüce Allah cenneti yaratp

bitirdii zaman, onu beendi ve: "nanan ve salih amel ileyenler için,

mutluluk ve güzel bir dönü yeri vardr"* buyurdu .

4

bn Cerîr ve Ebu'-eyh, Saîd b. Cübeyr'in: "Tûba, Hint diliyle Cennetin

addr” dediini bildirir.

5

bnü’l-Münzir, Saîd b. Cübeyr'in: "Tûba, Hint diliyle Cennetin addr”

dediini bildirir.

bn Cerîr, bnü'l-Münzir ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Abbâs:

"Tûba, cennette bir aacn addr” demitir.

6

Abdurrezzâk, ibn Ebi’d-Dünyâ Sifatu'l-Cenne’de, bn Cerîr, bnü'l-Münzir

ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ebu Hureyre der k: “Tûba, cennette bir

aaçtr. Allah ona: «Kulum için istedii her eyi yarlarak içinden çkar«

buyurur. Bu aaç da yanlarak ona içinden eeri ve dizginleriyle beraber bir at

çkartr. Yine içinden eer takmlar ve dizginleri, yulan bulunan deve çkartr.

Yine onun istedii gibi en güzel elbiseleri de çkartr.”7

bn Cerîr'in, Muâviye b. Kurra vastasyla babasndan bildirdiine göre

Resulullah (saMatu aleyhi melon) öyle buyurdu: "Tûba, Yüce Allah'n kendi eliyle

diktii ve ona ruhundan üfledii bir aaçtir. Bu aaçtan, süs eyalar ve

elbiseler biter. Bu aacn dallan cennetin Sur'unun ötesinden dahi görülü*."
8

Ahmed, ibn Cerîr, bn Ebî Hâtim, bn Hibbân, Taberânî, bn Merdûye ve

Beyhakî el~Ba’s’ta, Utbe b. Abd’in öyle dediini bildirir: Bir bedevi

1 bn Cerîr (13/523).

2 bn Cerîr (13/522).

3 Rad Sur. 29
4 bn Cerîr (13/523).

5 bn Cerîr (13/522).
6 bn Cerîr (13/523, 524).

7 Abdurrezzâk (1/336), bn Ebi'd-Dünyâ (55) ve bn Cerîr (13/524).
6 bn Cerîr (13/528). Hadis uydurmadr. Elbânî (Da'tfuTCâmi, 3630). Elbanî, es-

Silsiletu'd-Dalfig'ye (3830) bakn.
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Resûlullah'a («Mata aleyh «mim] gelip: “Bahsettiin Havz'n nedir?” diye sordu.

Hz. Peygamber (»tyahu sieyM vaseiiam): "Havztm, Sana ile Busra arasndaki mesafe

büyüklüündedir. Sonra Yüce Allah onu o kadar uzatr ki, hiçbir beer onun

kenarnn nerede olduunu bilemez" buyurdu. Bedevi: “Onda meyve var m?”

diye sorunca, Hz. Peygamber (sBldiahu elerin «ailem): "Evet. Onda, Tûba adnda

Firdevs'i kaplayan bir aaç vardr

"

cevabn verdi. Bedevi: “Bizim

yerlerimizdeki hangi aaca benzer?” diye sorunca, Hz. Peygamber (sBMahu Bie»ht

resellem): "Senin yurdundaki hiçbir aaca benzemez. am'a hiç gittin mi?"

karln verdi. Adam: “Hayr” cevabn verince, Allah'n Resûlü (saiiaiiahu aleyhi

veseiiem): "Tûba aac, am’da
, ceviz diye bilinen bir aaca benzer. O aaç bir

gövde üzerinde yükselir ve üst taraf da yaylr" buyurdu. Bedevi: “Onun

kökünün büyüklüü ne kadardr?” diye sorunca, Hz. Peygamber (sallallahu eleyin

«e saflan): "ayet yaknlarna ait dört yan bitirmi bird deveye binecek olsan,

an yallktan dolay gösünün kemii knlncaya kadar (yol alrsn da) sen

bunun gövdesinin etrafn dolaamazsn" cevabn verdi. Bedevi: “Onda üzüm

var m?” diye sorunca, Hz. Peygamber (saiiaiiahu deyin «saHam):
"
Evet " cevabn verdi.

Bedevi; “Bu üzümün salkmnn büyüklüü ne kadardr?” diye sorunca ise

Resûluliah (aeMahu aleyhi veaailem): "Alacokarganm bir ayda gidebilecei mesafe

büyüklüündedir" cevabn verdi.
1

Ahmed, Ebû Ya'lâ, bn Cerir, bn Ebî Hâtim, bn Hibbân, bn Merdûye ve

Hatîb Tarih’te, bbû Saîd el-Hudrfden bildirir: Bir adam: “Ey Allah’n Resûlu!

Seni görüp sana iman edene Tûba var mdr?” deyince, Hz. Peygamber Maiiahu

aiayhî vesellam); "Beni görüp bana iman edene Tûba vardr. Sonra beni görmedii

halde iman edene Tûba vardr, Tûba vardr, Tûba vardr” buyurdu. Bir adam:

“Tûba nedir?” diye sorunca, Allah’n Resûlü (suiiaiiahu aleyhi vesellem): "Cennette yüz

senelik yol uzunluunda bir aaçtr. Cennet halknn giysileri onun

kabuklarndan çkar" cevabn verdi.
2

1

Ahmed 29/191 (17642), bn Cerîr (13/528), bn Hibbân (6450), Taberânî 17/126, 128

(312, 313) M. el-Evsat (402) ve Beyhakî (300, 301) Müstted 'in muhakkikleri hadisin

senedinin hasen olduunu söylemitir.
1
Ahmed 18/211 (11673), Ebû ya'lâ (1374), bn Cerîr (13/529), bn Hibbân (7413) ve

Hatîb (4/90, 91). Hadisin, “Betti görüp bana tnan edene müjdeler olsun. Sonra beni görmedii

halde iman müjdeler olsun, müjdeler olsun, müjdeler olsun'' ksmnn dndaki bölümünün

senedi zayftan
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bn Ebi'd-Dünyâ Sifatu'l-Cenne’öe ve bn Ebl Hâtim'nin Ebû Umâme'den

bildirdiine göre Resûlullah (ssiMbhu aleyhi vbuM öyle buyurdu: "Sizden Cennete

girip Tuba aacna götürülmeyecek kimse yoktur. Onun için Tuba'nn dallan

açlr ve ondan dilediinden alr. Dilerse beyaz, dilerse krmz, dilerse yeil,

dilerse san, dilerse siyah. Onun dallan gelincik çiçei gibi, son derece ince ve

güzeldir.
,n

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn îrîn der ki: "Tûba, kökü Hz. Ali’nin

odasnda olan Cennetteki bir aaçtr. Cennette hiçbir oda yoktur <i, bu

aacn dalarndan biri o odada olmasn."

bn Cerîr, bn Ebl Hâtim ve Ebu’-eyh, am ahalisinden biri olan Ebû

Câferîin öyle dediini bildirin "Rabbin, bir inciyi alp düzledi, sonra onu

Cennetin ortasna yayd. Sonra ona: "Benim rzama eriinceye kadar yayl"

buyurdu. nci yayldktan sonra Yüce Allah bir aaç alp incinin ortasna dikti,

sonra ona: "Rzama eriinceye kadar yayl" buyurdu. Aaç yaylnca onun

köklerinden Cennetin nehirleri fkrd. Bu aaç, Tûba’dr."*

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ferkad es-Sebehî der ki: Yüce Allah, Hz.

sa'ya (aleyhisseiam) ncii’de öyle vahyetti: "Ey sa! Emrimi yerine getirmede

gayretli ol ve acizlik gösterme. Sözümü dinle ve emrimi yerine getir. Ey

bakire olan Betûl'ün olu! Seni erkeksiz (babasz) yarattm, seni ve anneni

âlemlere bir mucize kldm. Bana ibadet et, Bana tevekkül et ve Kitaba

kuvvetle sanl." Hz. sa (aietfisseiam) : "Ya Rabbi! Hangi kitaba kuvvetle sanlaym?"

diye sorunca, Allah öyle buyurdu: "ncil’e kuvvetle sanl ve onu Süryânilere

açkla. Onlara, Benim Allah olduumu. Benden baka ilah olmadn, Benim,

diri, yarattklannn iini çeviren, yoktan var eden, yok olmayan ve Dâim olan

olduumu bildir. Allah’a ve âhir zamanda gelecek olan ümmi peygambere

iman edin, onu tasdik edip tâbi olun. O, deveye biner, önden açk olan yün

elbise, asa tayan ve sark takan biridir. Gözleri sürmeli, kalar bitiik, an ve

eref sahibidir. Onun nesli mübarek bir kadndan -Hz. Hatice- devam eder Ey

sa! Onun, cennette altnlarla birletirilmi inciden kamlarla yaplan ve

içinde sknt ve tasann duyulmad bir kökü vardr. Bu kadnn bir kz -Hz.

Fâtma- vardr ve onun da ehid edilecek iki olu -Hz. Haan ve Hz. Hüseyin-

1 bn Ebi’d-Dünyâ (149) Muhakkik, hadisin senedinin münker olduunu söylemitir.
1 bn Cerir (13/525).
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vardr. Onun zamanna yetiip sözlerini iitene Tuba vardr.” Hz. sa: "Ey

Rabbim! Tûba nedir?” diye sorunca, Yüce Allah: “Kendi elimle diktiim ve

meleklerimi iskân ettirdiim, kökü Rdvân’dan suyu ise Tesnîm (denilen

pnar)dan olan Cennetteki bir aaçtr” buyurdu.

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in Mücâhid'den bildirdiine göre Tûba

cennette bir aaçtr. Onun meyvesi kadn gösü gibidir ve içinde giysiler

vardr.

Ibn Ebi'd-Dünyâ el-Azâ ’da ve ibn Ebî Hâtim, Hâlid b. Ma’dân’n öyle

dediini bildirin “Cennette Tûba adnda memeleri olan bir aaç vardr. Bu

aaç, Cennet çocuklarn emzirir. Süt emme çanda ölen çocuklar, Tûba

aacnn bu memelerinden emerler. Kadnn düürdüü çocuk, kyamet

gününe kadar cennet nehirlerinden birinde dönüp durur ve (kyamet günü)

krk yanda olarak diriltilir.”

bn Cerîr ve Ebu'-eyh’in ehr b. Haveb'den bildirdiine göre Tûba,

Cennette bir aaçtr ve Cennetin bütün aaçlan ondandr. Dallan, cennet

surunun (duvarlannn) ötesindedir.

1

bn Cerîr, imr b. Atiyye’nin: “Tûba, Cennetteki bir aacn addr” dediini

bildirir.

2

ibn Cerîr ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Vehb b. Münebbih der ki:

“Cennette Tûba adnda bir aaç vardr. Süvari olan biri onun gölgesinde yüz

yl gitse yine de kat’edemez. Bu aacn çiçekleri incecik elbiseler, yapraklan

çizgili kumalar, dallan amber, bulunduu vadinin çakllan yakut, topra

kâfur, balç misktir. Onun kökünden içki, süt ve bal nehirleri çkar. Oras

cennet halknn oturma yeridir. Onlar oturma yerlerinde otururlarken birden

melekler soylu develer sürerek Rablan katndan onlara gelirler. Develer

altndan zincirlerle gemlenmitir. Yüzleri güzellikçe (k saçan) lâmbalar

gibidir. Onlann (develerin) yünü yumuaklnda tiftik gibidir. Üzerlerinde

levhalan yakuttan, yan yüzleri altndan eerler vardr. Elbiseleri atlastandr.

Melekler, develeri çöktürürler ve: “Rabbmz kendisini ziyaret edesiniz, diye

size bizi gönderdi” derler. Develere binerler. Develer kutan daha hzl,

1

bn Cerîr (13/524).
J bn Cerîr (13/524).
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kelebekten daha hafif bast, hizmetçileri (seyisleri) olmayan soylu

develerdir. Kii, kardeinin yannda onunla konuarak ve fsldaarak yürür.

Onlardan hiç bir binitin kula, dierinin kulana demez. Hiç bir binitin

gösü dierinin gösüne demez. O kadar ki kiinin kardeiyle arasn

ayrmamak için aaçlar yollanndan eilip onlara yol verirler. Nihayet Rahman

ve Rahîm olann yanna varrlar ve Yüce Allah keremli yüzünü onlar için açar

ve O'na bakarlar. O'nu gördükleri zaman: "Ey Allahm! Selâm ensin, selâm

endendir. Celâl ve ikram Senin için hak olmutur” derler, ite o zaman Yüce

Allah: "Ben selâmm, selâm Bendendir. Rahmetim ve sevgim sizin için hak

olmutur, gaybda (Beni görmeksizin) Benden korkan ve emrime itaat eden

kullanma merhaba" buyurur. Onlar: "Ey Rabbimiz! Sana lâyk bir ekilde

hakkyla ibâdet etmedik. Senin kadrini lâyk veçhile bilmedik. Önünde secde

etmemize izin ver” derler. Allah: "Buras zahmet ve ibâdet yurdu deildir.

Fakat mülk ve nimet yurdudur. Ben sizden ibâdet zahmetini kaldrdm.

Benden dilediinizi isteyin. Muhakkak ki sizden her birinin bir istei vardr”

buyurur. Onlar da Yüce Allah'tan isterler. O kadar ki onlardan istei en ksa

olan: "Ey Rabbim! Dünya halk dünyalar hususunda yartlar ve orada

birbirlerini darla düürdüler. Ey Rabbim! Dünyay yarattn günden

dünyann sona eriine kadar, onlarn içinde bulunduktan her eyin bir mislini

bana ver” der. Allah: "Senin istein ne kadar ksa oldu. Muhakkak sen,

derecenden daha aasn istedin. Bu, Benden sanadr. Ben, kendi katmdan

sana bahediyorum. Zira Benim vermemde zorluk ve azaltlma yoktur”

buyurur. Sonra öyle buyurur: "Kullanma umutlannn ulaamayaca ve

onlardan hiç birinin aklna gelmeyenleri arzediniz” buyurur. (Allah'n

nimetleri) onlara arz edilir ve onlann içlerinde bulunan umutlan çok ksa kalr.

Onlara arz edenler içinde yan yana dizilmi atlar vardr. Onlardan her

dördünün üzerinde yekpare yakuttan bir taht vardr. Her tahtn üzerinde

yekpare altndan bir kubbe vardr. Onlardan her bir kubbenin içinde ise

cennet yataklanndan gösterili yataklar vardr. Her bir kubbenin içinde

hurilerden iki câriye bulunur. Her hurinin üzerinde cennetteki bütün renkleri

üzerinde tayan iki elbise vardr ve bu huriler Cennetteki bütün kokulardan

sürünmülerdir. Yüzlerinin aydnl kubbenin kalnlndan geçer. O kadar ki

onlan görenler, bu hurilerin kubbenin dnda olduunu sanr. Tepeden

trnaa effaftrlar, o kadarki beyinleri krmz bir yakut içindeki beyaz iplik

gibi görünür. Her iki câriye de (emrine verildikleri mümini) arkadan a göre

günein taa olan üstünlüünde veya daha üstün görür. (Mümin de) onlar
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için ayn ekilde düünür. Onlarn yanna girince, Huriler onu selâmlar, onu

öper ve kucaklayp ona: "Allah'a yemin olsun ki, Allah'n senin gibisini

yaratm olduunu sanmayz" derler. Sonra Allah meleklere emir buyurunca,

Melekler, bu müminleri bir saf halinde cennete yürütürler ve nihayet

onlardan her biri, kendisi için hazrlanm olan yerine ular.”’

bn Ebî Hatim, baka bir kanalla Vehb b. Münebbih’ten, o da Muhammed

b. Ali b. el-Hüseyn b. Fâtma'dan, Resûlullah’n (sallaMu aleyhi vesellem) öyle

buyurduunu nakleden "Cennette Tûba adnda bir aaç vardr. Hzl giden bir

süvari onun gölgesini ancak yüz ylda geçebilir. Bu aacn yapraklan yeil

kumalar
;
çiçekleri incecik san giysiler, salkmlan ipek ve atlastan, meyveleri

yeil kaftanlar, zamk zencebil ve bal, kumsal krmz yakut, yeil zümrüd,

topra misk, anber ve san kâfûr, otu çok-geni za'firan ve tütsüdür. Bu

tütsüler, yaktsz tüterler, kökünden, selsebil, kaynak ve halis içki nehirleri

çkar. Onun gölgesi Cennet ahalisinin sohbet etmek için bulutuu

meclislerinden bir meclistir. Onlar bir gün yine Tûba aacnn gölgesinde

sohbet ederlerken birden, yakuttan ekillendirildikten sonra kendilerine ruh

üflenmi develeri süren melekler gelir. Bu develerin yular altndan, yüzleri ise

kandiller gibi parlamakta, yünleri krmz ipektendir ve üzerinde beyaz çizgiler

vardr. Görenler onlar gibi güzel develer görmemitir. Bu develer, seyisleri

olmadan sahiplerine boyun eerler ve idman yapmamalarna ramen hzl

giderler. Üzerlerinde levhalar mercanla süslenmi iri inci ve yakuttan eerler

vardr. Melekler bu develeri, onlar için çökertirler ve öyle derler: "Rabbiniz size

selam söylüyor ve Sizin Ona nazar etmeniz, Onun da size bakmas, Ona selam

vermeniz ve Onun da size selam vermesi, Onunla konumanz ve onun da

sizinle konumas, fazlndan ve bol rzkndan size bolca ihsan etmesi için

kendisini ziyaret etmenizi istiyor. üphesiz ki O, rahmeti geni ve büyük fazl

sahibidir." Bu kiilerden her biri kendi bineine geçer ve düzgün sra hâlinde

biri dierini geçmeden, bir deve kula dierininkinden, gösü dierinin

gösünden ileri geçmeden, ayn hizada giderler. Cennet aaçlarnn hangisinin

yanndan geçseler, o aaç kendilerine meyvelerinden hediye eder ve saflarnn

bozulmamas veya birinin dierlerinden ayrlmamas için kenara çekilip onlara

yol verir. Nihayet Cebbar olan Allah'n huzuruna vardklarnda, Yüce Allah

onlara keremli yüzünü açar ve azametiyle kendilerine tecelli ederek selam verir.

Onlar: "Ey Rabbimiz ! Selâm ensin, selâm endendir. Celâl ve ikram Senin

1 bn Cerîr (13/525, 526). bn Kesîr, (4/3078 ) hadisin garîb olduunu söylemitir.
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için hak olmutur" derler. te o zaman Yüce Allah: "Ben selâmm, selâm

Bendendir. Rahmetim ve sevgim sizin için hak olmutur, vasiyetimi koruyan,

ahdime riayet eden, gaybda (Beni görmeksizin) Benden korkan ve her durumda

benden korkan kullanma merhaba!" buyurur. Onlar: "Senin izzet ve celâline,

mekânnn yüksekliine yemin olsun ki Seni hakkyla takdir edemedik, Senin

haklann sana ödeyemedik! önünde secde etmemize izin ver" derler. Allah:

"Artk üzerinizden ibâdet yükünü indirdim, bedenlerinizi rahat kldm,

düünün, benim için ne uzun yllar beden yormutunuz, Benim için yüzler

sürmütünüz, imdi Benim esenliime, rahmet ve ikramna koup geldiniz.

Benden dilediinizi isteyin ve dilediinizi temenni edin. Bugün sizi

amellerinizle deil, rahmetim, keremim, mekânmn yüksekliine ve anmn
yüceliine yarar ekilde mükafatlandracam" buyurur. Bunun üzerine

balar talep ederler, o kadar çok isterler ki içlerinde en az isteyen Allah'n

yaratt günden yok ettii güne kadar dünyada var olan her eyi ister. Rableri

onlara: "Çok az istediniz, hak ettiinizden aasna raz oldunuz, ama size o

arzu ve isteklerinizi hepten verdim gitti, üstelik zürriyetlerinizi de size kattm,

ayrca hayal edemeyeceiniz baka eyleri de size verdim. Rabbinizm size

verdiklerine baknz " buyurur. Baktklarnda, Refiku'l-A'lâ'da kubbelerin ve

inci ve mercandan yaplm odalarn olduunu görürler. Bu odalarn kaps

altndan, divanlar yakuttan, yataklar ipekten, minberleri ise nurdandr.

Kaplarndan ve avlularndan öyle nur tamaktadr ki, güne onun

yannda yldzn gündüz saçht k gibi kalr. Yine o, yüceliklerin yücesinde

yakuttan, nuru parldayan muhteem saraylar görürler. Eer bu saraylar,

onlarn emrine verilmi olmasayd gözlerini kamatnrd. Bu saraylarn beyaz

yakuttan olan beyaz ipekle, krmz yakuttan olan krmz atlasla, yeil

yakuttan olan yeil atlasla, san yakuttan olan san kadife, erguvan ile

döenmi, yeil zümrüt, krmz altn ve beyaz gümüle süslenmitir. Direkleri

ve temelleri cevherdendir. Balkonlan, inciden kubbelidir. Burçlan, mercandan

odalardr. Rablerinin onlara verdiklerine ulatklannda, onlara beyaz yakuttan

kendilerine ruh üflenmi eerli atlar takdim edilir. Bu atlan ebedi klnm olan

çocuklar çekmektedir. Onlardan her bir çocuun elinde bu atlardan bir atn

gemi vardr. Cemleri beyaz gümüten, inci ve yakutla süslenmitir. Eerleri

inci ve cevherle dokunmu, ince ve kaln atlaslarla döenmi tahtlardr. Bu atlar

onlan, cennet bahçelerinin içinde sür'atle götürür. Nihayet menzillerine

ulatklannda melekleri, nurdan minberler üzerinde oturmu kendilerini ziyaret

etmek, onlarla tokalamak ve Rablannn kendilerine bahetmi olduu ereften
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dolay tebrik etmek üzere beklerken bulurlar. Saraylarna girdikleri zaman orada

Rablerinin kendilerine bahetmi olduu, istemi ve temenni etmi olduklar her

eyi bulurlar. Baktklarnda, bu saraylardan her birinin kapsnda dört bahçe

olduunu görürler. ki bahçe çeit çeit aaçlarla dolu, iki bahçe koyu

yemyeildir. kisinde durmadan fkran iki kaynak var. kisinde her bir

meyveden çifter çifter, çadrlarda gözlerini sâdece onlara çevirmi hûrîler

vardr. Makamlarn örenip yerleecekleri yere yerletiklerinde Rableri onlara:

"Size vaadetni olduklarm gerçekten buldunuz mu?" diye sorar. Onlar: "Ey

Rabbimiz, Sana yemin olsun ki, evet" cevabn verirler. Allah: "Rabbnizin

sevabndan honut oldunuz mu?" diye sorunca, onlar: "Ey Rabbimiz, biz

honut olduk, Sen de bizden honut ol" karln verirler. Allah: "Benim

sizden honutluum ile yurduma indiniz, yüzüme baktnz ve meleklerim

sizlerle tokalat. Kutlu olsun, size kutlu olsun. "Bu, ard arkas kesilmeyen bir

vergidir."' Onda dirliksizlik ve azaltma yoktur" buyurur. te o zaman onlar:

“Bizden üzüntüyü gideren, fazl ile ebediyet yurduna bizi sokan Allah'a

hamdolsun. Orada bize zahmet ve yorgunluk demez. Dorusu Rabbimiz

balayandr, ükrün karln verendir" derler.

J

Abd b. Humeyd'in Mahzûmoullarnn azatls Ziyâd'dan bildirdiine göre

Ebû Hureyre: “Cennette öyle bir aaç vardr ki, gölgesinde binitti yüz sene

yürür de aamaz. Dilerseniz «Uzanm, yaylm gölgeler» 3 âyetini

okuyunuz" dedi. Ka'b, Ebû Hureyre'nin bu sözünü duyunca öyle dedi:

“Doru söylemi. Hz. Mûsa'ya Tevrat’, Muhammed'e Furkân' indirene

yemin ederim ki, eer bir adam, dört veya be yandaki bir deveye binip bu

aacn gövdesinin etrafn dolamaya kalksa ihtiyarlayp bitkin düer de yine

dolaamaz. Allah o aac kendi eliyle dikmi ve ona ruhundan üflemitir. 8u

aaç dallan cennet sûrunun (duvarlannn) ötesindedir. Cennetteki bütün

nehirler, bu aacn kökünden çkar."

ibn Cerlriin bildirdiine göre Mugîs b. Sümeyy der ki: “Tûba, Cennetteki

bir aaçtr. Binekli bir kii, genç bir dii veya erkek deveye binip etrafn

dolamaya kalksa, ihtiyarlayp ölene kadar dolasa balad noktaya

1 Hûd Sur. 10
2 bn Kesîr Tefsirde (4/379, 380 "Mrsel zayf") geçtii üzere bn Ebî Hatim, bn

Ebi'd-Dünyâ Sifatu’l-Cenne (54). Acurrî e-erîa (626) Muhammcdb. Ali'den.

3 Vaka Sur. 30
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dönemez. Bu aacn dallar Cennetteki her menzile uzanr. Cennetlikler

aacn meyvelerinden yemek istediinde, dal onlara doru sarkar ve

cennetlikler de diledikleri kadar yerler. Yine, kular gelir, cennetlikler bu

kuun etinden hem kurutulmu olarak hem pimi olarak yerler, sonra ku
(kendisinden bir ey eksilmeden) tekrar uçar."

1

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Ebû Salih der ki: "Tuba, Cennetteki bir

aaçtr. Binekli bir kii, genç dört veya be yandaki bir deveye binip etrafn

dolamaya kalksa, ihtiyarlayp ölene kadar dolamaya sürdürür de balad
noktaya dönemez."

bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Ömer der ki: Resûlullah'n (aaiiaiiaiuj aleyhi

reseiM yannda Tuba'dan bahsedilince, Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi vsuiien): "Ey

Ebû Bekr! Tûba'nm mânâsn örendin mi?" diye sordu. Hz. Ebû Bekn "Allah

ve Resûlü daha iyi bilir" karln verince, Allah'n Resulü {saflaiu* aleyhi vwdfe)

öyle buyurdu: "Tuba, uzunluunu sadece Allah'n bildii Cennette bir

aaçtr. Binekli biri onun dallarnn birinin altnda yetmi yl gider. Onun

yapraklan kaftandr. Onun dallarna konan kular, Horasan develeri

büyüklüündedir." Hz. Ebû Bekr: "Bu kular ne kadar da yumuak (etli) olur"

deyince, Hz. Peygamber (sayiaiu atayü veaetem): "O kulan yiyecek olanlar daha

yumuaktr. Ey Ebû Bekr! nallah, sen de bu kulardan yiyecek olanlardansn
“

buyurdu.

bn Merdûye'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resulullah (saliaiiahu aleyhi

«senem) öyle buyurdu: "Tuba, Yüce Allah’n kendi eliyle diktii ve ona ruhundan

üfledii Cennetteki bir aaçtr. Bu aacn dallan. Cennetin duvariannm

ötesinden gözükür. Bu aacn meyveleri süs eyasdr. Meyveleri de

cennetliklerin azna kadar sarkar.

"

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, Hennâd b. es Serî Zühd'de, bn Cerîr,

bnü'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Muîs b.

Sumeyy der ki: "Tuba, Cennetteki bir aaçtr. Cennette hiçbir avlu yoktur ki

bu aacn dallanndan biri onu gölgelemesin. Bu aaçta rengârenk meyveler

vardr. Aacn dallanna Horasan develeri büyüklüünde kular konar. Kiinin

can bu kulardan yemek istediinde kuu çanr ve ku gelip onun tabana

1 bn Cerîr (13/527).
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konar. Kii kuun bir tarafndan pimi et yerken dier tarafndan kurutulmu

et yer, sonra ku eski haline dönüp uçarak gider."'

ibn Ebi'd-Dünyâ el-Azâ 'da ve bn Ebî Hatim, Hâlid b. Ma'dân'n öyle

dediini bildirin "Cennette Tûba denilen bir aaç vardr ve bu aacn her

tarafnda memeler vardr. Çocuk yata ölenler bu aaçtan emerler.”

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cubeyr, buyruunu

gpta, "oü buyruunu ise güzel dönü, olarak açklamtr.

Ebu'-eyh'in Süddî'den bildirdiine göre "<Ji buyruu, güzel

dönü mânâsndadr.

bn Cerîr, Dahhâk’tan ayn rivayette bulunmutur .

2

*

"(Ey Muhammedi) Böylece seni, kendilerinden önce nice

ümmetlerin geçmi olduu bir ümmete gönderdik ki, onlar

Rahman' inkâr ederken sana vahyettiimizî kendilerine

okuyasn. De ki: "O, benim Rabbimdr. O'ndan baka hiçbir

ilâh yoktur. Ben yalnz O'na tevekkül ettim, dönüüm de

yalnz O'nadr" (Rad Sur. so)

bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh, Katâde'nin, "(Ey Muhammedi)

Böylece seni, kendilerinden önce nice ümmetlerin geçmi olduu bir

ümmete gönderdik ki, onlar Rahmân' inkâr ederken sana vahyettiimizi

kendilerine okuyasn"3 buyruunu açklarken öyle dediini bildirir: Bize

ulatna göre Hudeybiye günü Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseilem) Kureylilerle bar
anlamas yapnca, anlamaya: "Rahmân ve Rahîm olan Allah'n adyla"

1

Saîd b. Mansûr Tefsîr (1170), bn Ebî eybe (13/98, 99), Hennâd (120) ve bn Cerîr

(13/525).
2 bn Cerîr (13/529).

3 Ra'd Sur. 30
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ibaresini yazdrd. Kureyliler: “Biz Rahmân' tanmyoruz" dediler. Cahiliye

döneminde: "Allahm, Senin adnla" yazarlard. Sahabe, Resûlullah’a (sniiniihu

aleyhi veseiiem): “Brak ta onlarla savaalm" deyince Resûlullah (salleMu aleyhi ««Usm):

"Hayr. Onlarn istedii gibi yaznz" buyurdu.
1

bn Cerîr ve bnü'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc, âyet hakknda

öyle demitir: Allah'n Resulü (sBiiaiiahu aleyhi reselle*) Hudeybiye anlamasna

"Rahmân ve Rahîm olan Allah’n adyla" ibaresini yaznca, Kureyliler: “Biz,

Rahman kelimesinin yazlmasn kabul etmeyiz ve Rahmân’n ne olduunu

bilmeyiz. Ancak: «Allahm, Senin adnla» yazarz" deyince, bu âyet nazil oldu.
J

bn Ebî Hâtim’in Mücâhid'den bildirdiine göre “yiü 5J1j" “Tövbem yalnz

Onadr" mânâsndadr.

jj jiyJ 1 <1 ds j\ cjJoj j\ ju>Ji 'dyd jJjw
1 / •* / '

£ ** J
^ ^ f

Mr ^\d\ *LL; j} jl \p\ ^JÜI tfb ^ $

jt ^ f i--?
7

SU*JI tiLü Sf 4il ii\ 4i)l l*j

“Kendisiyle dalann yürütülecei veya yeryüzünün
parçalanaca, ya da ölülerin konuturulaca bir Kur'ân

olacak olsayd (o yine bu kitap olurdu). Fakat bütün emir

yalnz Allah'ndr. man edenler anlamadlar m ki, Allah

dileseydi bütün insanlar doru yola eritirirdi. Allah'n

sözü yerine gelinceye kadar, inkâr edenlere yaptktan iler

sebebiyle devaml olarak, ya büyük bir felaket gelecek veya

o felaket yurtlannn yaknna inecektir, üphesiz Allah,

verdii sözden dönmez/' (R*d Sur. 31)

Taberânî, Ebu'-eyh, bn Merdûye ve Diyâ el-Muhtâre’de bn Abbâs’tan

bildirir: Resûlullah'a (sbIIbIIbHu Berhi resellem): “Eer gerçek senin söylediin gibiyse

bizim ölmü olan ilk yallarmz bize göster de onlarla konualm, bizi

'bn Cerir (13/530, 531).

J
ibn Cerîr (13/531).
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skmakta olan u Mekke dalarm bizden uzaklatr ve böylece alan bizim

için genilet" dediler. Bunun üzerine, "Kendisiyle dalarn yürütülecei

veya yeryüzünün parçalanaca, ya da ölülerin konuturulaca bir KuKân

olacak olsayd (o yine bu kitap olurdu). Fakat bütün emir yalnz Allah'ndr.

man edenler anlamadlar m ki, Allah dileseydi bütün insanlar doru yola

eritirirdi. Allah'n sözü yerine gelinceye kadar, inkâr edenlere yaptklar

iler sebebiyle devaml olarak, ya büyük bir felaket gelecek veya o felaket

yurtlarnn yaknna inecektir. üphesiz Allah, verdii sözden dönmez"

1

âyeti nazil oldu.
1

bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre Atiyye el-

Avfî der ki: Hz. Muhammed'e: "Bizim için Mekke dalarn yüriitsen de

arazimiz genilese ve ziraat yapabilsek. Veya Süleyman'n, kavmine rüzgârla

yeri parça parça ettii gibi sen de bizim için yeri parça parça etsen ya da

sa'nn kavmi için ölüleri dirilttii gibi sen de bizim için ölüleri diriltsen”

denilince, "Kendisiyle dalarn yürütülecei veya yeryüzünün

parçalanaca, ya da ölülerin konuturulaca bir Kur'ân olacak olsayd (o

yine bu kitap olurdu). Fakat bütün emir yalnz Allah'ndr. man edenler

anlamadlar m ki, Allah dileseydi bütün insanlar doru yola eritirirdi.

Allah'n sözü yerine gelinceye kadar, inkâr edenlere yaptklar iler

sebebiyle devaml olarak, ya büyük bir felaket gelecek veya o felaket

yurtlarnn yaknna necektir. üphesiz Allah, verdii sözden dönmez"

3

âyeti nazil oldu. jjjj ^b ^St
,H buyruu: "man edenler anlamadlar m

ki" mânâsndadr. Atiyye’nin yanndakiler: "Sen bunu Resûlullah'n (saiiaiiaht aleyh,

veuilem) ashabndan birinden mi rivayet ediyorsun?” diye sorunca, Atiyye:

"Bunu, Ebû Saîd el-Hudrî kanalyla Resûlullah'tan (sBiaishu aleyhi vBSBiiBm] rivayet

ediyorum” cevabn verdi.
s

1

Ra d Sur. 31

2
Taberârû (12617) ve Diyâ (9/556, 557).

5 Ra d Sur. 31

4
Ra d Sur. 31

5
Tahrtcu'l-Keâf ta (2/191) ve bn Kesir Tefstr'de (4/382) geçtii üzere bn Ebî Hâtim,

Tahricu’l-Keâfta (2/191) geçtii üzere bn Merdûye.
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Ebû Ya'Iâ, Ebû Nuaym Delâil’öe ve bn Merdûye, Zübeyr b. el-Avvâm'n

öyle dediini bildirir: "Önce en yakn akrabalarn uyar
"

1

âyeti nazil olunca

Allah'n Resûlü (sHiullehu B ie (hi «esellem) Ebû Kubeys dana çkp: "Ey AbdimenSf

oulan! Ben uyanaym" diye bard. Kureyliler yanna gelince onlan

sakndrp uyard. Kureyliler: "Sana vahyolunan bir peygamber olduunu

iddia ediyorsun. Hâlbuki rüzgâr ve dalar Süleyman’n, deniz Musa'nn

emrine verilmiti. sa da ölüleri diriltiyordu. Haydi, sen de Allah'a dua et de

dalan etrafmzdan yürütüp götürsün, bizim için yerden nehirler fkrtsn da

o yerde tarlalar edinelim ve böylece ziraat yapp yiyelim. Ya da Allah'a dua et

de ölülerimizi bizim için diriltsin, biz onunla da konualm, onlar da bizimle

konusun. Yahut da u altnda bulunan ta altna çevirmesini Allah'tan iste.

Böylece biz o altn tatan yontup alalm da bizi yaz ve k ticaret

yolculuundan kurtarsn. Zira sen kendinin aynen o peygamberler gibi

olduunu iddia ediyorsun” dediler. Bu srada biz Rasulullah (saiiaiiahu sieyhi veseiieml'in

çevresinde bulunduumuz bir srada kendisine vahiy indi. Vahiy hali gidip

kendine gelince öyle buyurdu: uCanm elinde olan Allah'a yemin eder.m ki

talep ettiklerinizi Allah bana gerçekten verdi. Ben dileseydim hemen o anda

olacakt. Fakat (Rabbim) beni muhayyer brakh: Ya rahmet kapsndan

girecektiniz de mü' minleriniz iman edecekler, ya da kendiniz için seçtiinize

braklacaksnz da rahmet kapsn bulamayp dalâlette kalacaktnz ve (imdi)

iman edenleriniz iman edemeyecekti. Ben de Rahmet Kaps'm ve iman

edenlerinizin iman etmesini tercih ettim. U, size bu istediklerinizi verip de

sonra siz inkâr ettiiniz takdirde insanlardan hiçbir kiiye yapmad bir azapla

size azap edeceini haber verdi" buyurdu.

Bunun üzerine: "Bizi mucize göndermekten alkoyan, ancak, öncekilerin

onlar yalanlam olmalardr. Semud milletine gözle görülebilen bir

mucize, bir dii deve vermitik de ona zulmetmilerdi. Oysa Biz mucizeleri

yalnz korkutmak için göndeririz
" 3

âyeti nazil oldu. Resûlullah (sallalluhu aleyhi /esellem)

bu âyeti üç defa okuyunca ise, "Kendisiyle dalann yürütülecei veya

yeryüzünün parçalanaca, ya da ölülerin konuturulaca bir Kur'ân

olacak olsayd (o yine bu kitap olurdu). Fakat bütün emir yalnz Allah'ndr.

man edenler anlamadlarm ki, Allah dileseydi bütün insanlar doru yola

1

uarâ Sur. 214
2
srâ Sur. 58
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eritirirdi. Allah'n sözü yerine gelinceye kadar, inkâr edenlere yaptklar

iler sebebiyle devaml olarak, ya büyük bir felaket gelecek veya o felaket

yurtlarnn yaknna inecektir. üphesiz Allah, verdii sözden dönmez" 1

âyeti nazil oldu .

2

Ebu'-eyh’in Katâde'den bildirdiine göre "Kendisiyle dalarn

yürütülecei veya yeryüzünün parçalanaca, ya da ölülerin

konuturulaca bir Kudân olacak olsayd (o yine bu kitap olurdu). Fakat

bütün emir yalnz Allah'ndr. man edenler anlamadlar m ki, Allah

dileseydi bütün insanlar doru yola eritirirdi. Allah'n sözü yerine

gelinceye kadar, inkâr edenlere yaptklar iler sebebiyle devaml olarak, ya

büyük bir felaket gelecek veya o felaket yurtlarnn yaknna inecektir.

üphesiz Allah, verdii sözden dönmez"3
âyeti, Mekke'de nazil olmutur.

bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid, "Kendisiyle dalarn yürütülecei

veya yeryüzünün parçalanaca, ya da ölülerin konuturulaca bir KuKân

olacak olsayd (o yine bu kitap olurdu). Fakat bütün emir yalnz Allah'ndr,

iman edenler anlamadlarm ki, Allah dileseydi bütün insanlar doru yola

eritirirdi. Allah'n sözü yerine gelinceye kadar, inkâr edenlere yaptklar

iler sebebiyle devaml olarak, ya büyük bir felaket gelecek veya o felaket

yurtlarnn yaknna inecektir. üphesiz Allah, verdii sözden dönmez"4

âyetini açklarken öyle dedi: Kreylilerin, Resûlullah’a (saiiaiMu aipyt v*ssiipm): "u
dalarmz yürüt te etrafmz genilesin, çünkü yerimiz dardr. Veya am’
bize yaklatr. Çünkü biz ticaret için oraya gidiyoruz. Ya da babalarmz

kabirlerinden çkarda onlarla konualm” demeleri üzerine nazil olmutur .

5

bn Cerîr ve Ebu’-eyh’in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Kureyliler:

"Kuriân’Ia dalar yürüt, Kuriân’la yeryüzünü parçalara ayr ve Kur'ân'la

ölülerimizi dirilt” demilerdi .

6

1

Ra'd Sur. 31
3
Ebû Ya'lâ (679). Tahricu'l-Keaf ta (2/190) geçtii üzere bn Merdûye. Ebû Ya'lâ'nn

Miisned'inin muhakkiki senedinin zayf olduunu söylemitir.
3
Ra’d Sur. 31

4
Ra'd Sur. 31

5 bn Cerîr (13/532).
6 bn Cerîr (13/532, 533).
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bn Cerîr, Dahhâk'n öyle dediini bildirir: Mekke kâfirleri Resûlullah'a

(sdisiishu vesEiiem): "Dalar, Hz. Dâvûd’un emrine verildii gibi sen de bizim için

yürüt. Hz. Süleyman için yeryüzünün parçalara ayrld gibi sen de bizim için

onu parçalara ayr ve bir ucundan dierine bir ayda gidilip bir ayda dönülsün.

Veya Hz. sa’nn ölülerle konutuu gibi sen de bizim için ölüleri konutur"

dediler. Yüce Allah bu âyetle onlara: "Ben bu konuda bir kitap indirmedim,

ama daha önce sizin söylediklerinizi peygamberlerime ve elçilerime

vermitim" buyurdu.’

ibn Ebî eybe Musannefte, bnü’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in a'bî’den

bildirdiine göre Kureyliler Resûlullah'a (raiiaiishu aleyhi «eselim): “Eer iddia ettiin

gibi bir peygambersen, Mekke'nin u iki tarafndaki iki da dört veya be
günlük mesafeye uzaklatr. Çünkü Mekke dardr. Böyle yap ki oraya ekin

ekip hayvanlanmz otlatalm. Yine, ölen babalarmz dirilt ki, bize senin

peygamber olduunu söylesinler. Bizi gittiini iddia ettiin gibi bir gecede

am'a veya Yemen'e ya da Hîre'ye götür." Bunun üzerine: “Kendisiyle

dalarn yürütülecei veya yeryüzünün parçalanaca, ya da ölülerin

konuturulaca bir Kuriân olacak olsayd (o yine bu kitap olurdu). Fakat

bütün emir yalnz Allah'ndr. man edenler anlamadlar m ki, Allah

dileseydi bütün insanlar doru yola eritirirdi. Allah'n sözü yerine

gelinceye kadar, inkâr edenlere yaptklar iler sebebiyle devaml olarak, ya

büyük bir felaket gelecek veya o felaket yurtlarnn yaknna inecektir.

üphesiz Allah, verdii sözden dönmez"

1

âyeti nazil oldu. 5

bn shâk ve ibn Ebî Hâtim’in ibn Abbâs'tan bildirdiine göre “Fakat

bütün emir, yalnz Allah'ndr" buyruu: "Allah, sizin bu istediiniz eylerden

sadece dilediini yapar. O, sizin istediklerinizi yapacak deildir"

mânâsndadr.4

Ebû Ubeyd, Saîd b. Mansûr ve bnü'1-Münziriin bildirdiine göre bn Abbâs

bu âyeti, “jjjJ ,£3 eklinde okurdu.5

1

îbn Cerîr (13/534, 535).

J
Ra d Sur. 31

3 bn Ebî eybe (14/301, 302).

4 bn shâk Sîretu bn Hiâm (1/308, 309).

5 Ebû Ubeyd (sh. 174) ve Saîd b. Mansûr Tefsir (1 172).
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bn Cerîr ve bnu'l-Enbârî'nin el-Mesâhifte bildirdiine göre bn Abbâs bu

âyeti, "^âi £23 fB" eklinde okuyunca, kendisine: "Bu âyet mushafta, " <LB

biST (y>Û o-t'” eklindedir” denildi, ibn Abbâs: "Kâtibin bunu uykulu iken

yazdn zannediyorum" karln verdi.
2

bn Cerîr'in bildirdiine göre Hz. Ali, bu âyeti, Jl £23 eklinde

okurdu. 3

bn Cerîr, bnü'l-Münzirve bn EbîHâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre

"o-tj buyruu "Bilmiyorlar m?" mânâsndadr.*

Tastî’nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre Nâfi b. el-Ezrak ona: "Bana yüce

Allah’n, âyette geçen ^B”6 buyruunun mânâsn söyle" deyince, bn

Abbâs: "Bilmedi(ler) mi ki, demektir" cevabn verdi. Nâfi: "Peki, Araplar

öylesi bir ifadenin ne anlama geldiini biliyorlar m ki?" diye sorunca da, bn

Abbâs öyle demitir: "Tabi ki! Yoksa Mâlik b. Avf'n:

'Bunlar benim onun olu olduumu bilmiyorlar m ki?

Her ne kadar airetimin topraklarndan uzakta bulunuyor isem de

dediini bilmez misin?"7

bnu'l-Enbârî'nin bildirdiine göre Ebû Salih der ki: "’y-fc ^J&f"
8 buyruu

"Bilmedi(ler) mi ki" mânâsndadrve bu kelime Hevâzin ivesidir. Mâlik b. Avf

en-Nasrî bu kelimeyle ilgiliu beyti söylemitir:

Benim kimin payna düeceimi tesbit etmek için

Oklarla kura çektiklerinde, yol aznda onlara diyordum

1

Ra'd Sur. 31
2 bn Cerîr (13/537, 538), Zemaherî der ki: "Bu ve buna benzer rivayetler, kendisinde

hiçbir batln olmad Kitab hakknda inanlmayacak ve batl olan rivayetlerdir."

3 bn Cerîr (13/537).

4 Ra'd Sur. 31
5 bn Cerîr (13/538) ve el-lkân'da (2/22) geçti üzere bn Eb! Hatim.
6
Ra'd Sur. 31

7
el-tkârida (2/70) geçtii üzere Tastî.

8
Ra'd Sur. 31
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Siz benim Zehdem aznstvn oglu oldt bilugumu övmez msnz

:

bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre “ o^j flst

i>Uî”' buyruu, "man edenler bilmezler mi ki?" mânâsndadr.
3

Ebu'-eyh'in Katâde'den bildirdiine göre “\£»\ ^Isî
"

4

buyruu,

"man edenler bilmiyorlar m?” mânâsndadr.

Ebu'-eyh’in, bn Zeyd'den bildirdiine göre buyruu

"Bilmedi(ler) mi ki" mânâsndadr. Bazlan bu âyeti, ",^Jl S-rî eklinde

okumaktadr. Bu da istifham mânâsndadr ve: "Onlar, Alah’n böyle yaptn
bilmiyorlar m? Allah dilerse dediklerini yapacan bildikleri halde, hâlâ bunu

istemekten vazgeçmiyorlar m?” demektir.

bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Ebu’l-Âliye, " ^j.âîl pisi

IjliT

1

'6 buyruunu açklarken öyle dedi: "man edenler hâlâ bu kâfirlerin iman

edeceklerinden yana ümit kesmediler mi? ayet Allah dileseydi, bütün

insanlan hidâyete eritirirdi.”

Firyâbî, bn Cerîr ve bn Merdûye, krime vastasyla bn Abbâs'tan

bildirdiine göre âyette geçen "aîjlâ” buyruu, "(Resûlullah'n (salUlahu sleyi vesellem)

onlar üzerine göndermi olduu) küçük askeri birlikler" mânâsndadr.
7

Tayâlisî, bn Cerîr, bnü'l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Ebu'-eyh, bn Merdûye

ve Beyhakî Delâil'de, Saîd b. Cübeyr vastasyla bn Abbâs'n öyle dediini

bildirin "Âyette geçen "pjIs” buyruu, "(Resûlullah’n [saiiaiiahu aieyt» «seller
) onlar

üzerine göndermi olduu) küçük askeri birlikler” mânâsndadr. "Allah'n

sözü yerine gelinceye kadar... yurtlarnn yaknna inecektir" buyruunda

1

el-tkârida (2/107) geçtii üzere bnu'l-Enbârî.
2
Ra d Sur. 31

3 bn Cerîr (13/538).

4
Ra'd Sur. 31

5 Ra'd Sur. 31
6
Ra’d Sur. 31

7 bn Cerîr (13/540).
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inecek kiiden kastedilen kii, Hz. Muhammed'dir. Allah'n sözünün yerine

gelmesinden kastedilen ise Mekke'nin fethidir/'
1

bn Merduye’nin Ebû Saîd'den bildirdiine göre âyette geçen

buyruu, "Resûlullah'n (saiiaiiahu «Mi »eseM onlar üzerine göndermi olduu

küçük askeri birlikler" mânâsndadr. "Allah'n sözü yerine gelinceye

kadar... yurtlarnn yaknna inecektir" buyruunda inecek kiiden

kastedilen kii Hz. Muhammed’dir.

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnü'l-Münzir, Ebu'-eyh ve Beyhakî Delâil'de,

Mücâhid'in öyle dediini bildirir: "Âyette geçen "Ujö" buyruu,

"(Resûlullah'n (sdiaiiahu aieyti «esiiem) onlar üzerine göndermi olduu) küçük askeri

birlikler" mânâsndadr. "Allah'n sözü yerine gelinceye kadar... yurtlarnn

yaknna inecektir" buyruundan kastedilen ise Hudeybiye’dir. Allah'n

sözünün yerine gelmesinden kastedilen ise Mekke’nin fethidir."
2

bn Cerîriin krime'den bildirdiine göre bu âyet, Medine'de Resûlullah'n

(saiiaiiahu «M vescM gönderdii askeri birlikler hakknda nazil olmutur. "Allah’n

sözü yerine gelinceye kadar... yurtlarnn yaknna inecektir" buyruunda

inecek kiiden kastedilen kii Hz. Muhammed’dir .

3

Abd b. Humeyd, bnü’l-Münzir ve bn Ebî Hatim, krime vastasyla bn

Abbâs'tan bildirdiine göre âyette geçen "UjlS" buyruu, musibet

mânâsndadr.

bn Cerîr ve bn Merdûye'nin el-Avf vastasyla bn Abbâs'tan bildirdiine

göre, "cj" buyruu, gökten inerek olan azab mânâsndadr. "Allah'n sözü

yerine gelinceye kadar... yurtlarnn yaknna inecektir" buyruunda inecek

eyden kast ise Resûlullah'n (saiiaiiahu aieyH vesei(em) onlarla savamasdr.

4

bn Cerîr'in bildirdiine göre Hasan(- Basrî) "Is-jlS” buyruunu, "Bu

musibet, yurtlarnn yaknna konup inecektir” eklinde açklam, "Allah'n

1 bn Kesîr Tefsir'de (4/383) geçtii üzere Tayâlisî, bn Cerîr 813/540) ve Beyhakî

(4/168).

1 bn Cerîr (13/542, 543) ve Beyhakî (4/168).

3 bn Cerîr (13/540, 541).

4 bn Cerîr (13/541).
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sözü yerine gelinceye kadar" buyruundan ise kyamet gürünün

kastedildiini söylemitir.'

jlS”
* +

“Andolsun, senden önce de nice peygamberler alaya alnd
da ben inkâr edenlere bir süre (mühlet) verdim, sonra da
onlar yakalayverdim. Benim cezalandrmam naslm!"

(Ra'd Sur. 32)

Ebu'-eyh ve bn MerdûyeVin bildirdiine göre bn Ömer der ki: Bir

adam Resûlullah'n (saiiaiiahv aleyhi reselleri]) arkasnda onu taklit edip alay ediyordu.

Allah'n Resulü saiiaiisht aleyhi vesBilem) onu görünce: “öyle ol" diye beddua etti.

Adam ailesine dönünce bir ay boyunca baygn yatt. Kendine gelince ise

Resûlullah (saiiaiUu aleyhi veseiBm) ile alay ettii duruma kendisi dütü.

f
^ Uj

{J7
ij Js"

Oü Ji St ^ o?3^' er* ^ ^
iU Ü U Üll JL

"Her nefsin bütün kazandn gözetleyen (Allah ile putlan

bir) mi? Halbuki onlar Allah'a ortaklar kotular. De kî:

«Bunlarn adlarn söyleyin. Siz yeryüzünde O na bilmedii
bir eyi mi haber veriyorsunuz? Yoksa siz üstün körü söz mü
söylüyorsunuz?» Hayr, bilakis o kâfirlere tuzaklan süslü

gösterildi ve onlar doru yoldan alkondular. Allah kimi

artrsa, artk ona hidayet verecek hiçbir kimse yoktur."

(Ru'd Sur. 33)

bn Cerîr ve bn MerdûyeVin ibn Abbâs’tan bildirdiine göre "Her nefsin

bütün kazandn gözetleyen
" 2
buyruuyla, Yüce Allah zâtn kasdetmitir.'

1 bn Cerîr (13/543, 544).

2
Ra'd Sur. 33
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bn Ebl Hâtim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Atâ (b. Ebî Rabâh), “Her

nefsin bütün kazandn gözetleyen (Allah ile putlar bir) mi?"7 buyruunu

açklarken: “Allah, her nefsi adaletle çekip çevirmektedir." demitir.

bn CenVin bildirdiine göre Katâde, “Her nefsin bütün kazandn
gözetleyen (Allah ile putlar bir) mi?"3 buyruunu açklarken: “Âyetten,

Âdemoullannn rzklarn ve ecellerini çekip çeviren Rabbiniz

kastedilmektedir
7
' demitir.

4

ibn Cerîr, ibn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Dahhâk, “Her

nefsin bütün kazandn gözetleyen (Allah ile putlar bir) mi? Halbuki

onlar Allah'a ortaklar kotular. De ki: "Bunlarn adlarn söyleyin. Siz

yeryüzünde O'na bilmedii bir eyi mi haber veriyorsunuz? Yoksa siz üstün

körü söz mü söylüyorsunuz
" 3 buyruunu açklarken öyle demitir: “Yüce

Allah her nefsin yaptn, nzkn ve amelini gözetmektedir.” Bir lafzda ise

öyledir. “Her iyi ve fâciri gözetmektedir. Onlan nzklandrmakta ve

korumaktadr. Sonra bazlar Allah'a ortak komaktadr. Allah’a ortak koup

baka ilahlar edindiler. “De ki: "Bunlarn adlarn söyleyin" Baka ilahlann

adn söyleyecek olsalar yalan söylemi olurlar. Çünkü Allah tek'tir ve orta

yoktur. “Siz yeryüzünde O’na bilmedii bir eyi mi haber veriyorsunuz?"

Allah, yeryüzünde kendisinden baka ilah olduunu bilmemektedir (Ondan

baka ilah yoktur). "Yoksa siz üstün körü söz mü söylüyorsunuz." Batl ve

yalan söz mü söylüyorsunuz !”

6

bn Cerîr ve Ebu'-eyh'in bildirdiine göre bn Cüreyc, “Her nefsin bütün

kazandn gözetleyen (Allah ile putlar bir) mi? Halbuki onlar Allah'a

ortaklar kotular. De ki: "Bunlarn adlarn söyleyin. Siz yeryüzünde O'na

bilmedii bir eyi mi haber veriyorsunuz? Yoksa siz üstün körü söz mü
söylüyorsunuz

" 7 buyruunu açklarken öyle demitin “Her nefisin bütün

kazandn gözetleyen" buyruuyla, Yüce Allah zâtn kasdetmitir. Allah:

1 bn Cerîr (13/546, 547).

2
Ra 'd Sur. 33

3 Ra'd Sur. 33
4 bn Cerîr (13/546).

5
Ra'd Sur. 33

6 bn Cerîr (13/547-549).

7
Ra'd Sur. 33
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"Her iyi ve faciri gözetmekteyim. Onlarn rzkn, yiyeceini çekip çevirmeme

ve onlarn, Benim kullanm olmalanna ramen, Bana ortak kotular. "De ki:

"Bunlarn adlarn söyleyin." Eer onlar adlandracak olurlarsa yalan

söylerler ve Allah'n bilmedii eyi söylerler. Allah'tan baka ilah var m ki!"

buyurmaktadr. "Siz yeryüzünde O’na bilmedii bir eyi mi haber

veriyorsunuz?" buyruundan kastedilen budur.

1

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Rabîa el-Cureî birgün kalkp insanlara

öyle dedi: "Gizli ve açk halinizde Allah'tan korkunuz. Sizden bazlarna ne

oluyor da Nabatî'nin veya cariyelerden birinin yanndan geçerken hata

yapmaktan çekiniyor da, Yüce Allah, "Her nefsin bütün kazandn
gözetleyen (Allah ile putlar bir) mi?"

1 buyurduu halde günahtan

saknmyor. Vay halinize! Allah'a gereken saygy gösteriniz. Hiç kimse, Ona

isyan etmesi sebebiyle, Allah’n kendisini maymuna veya domuza

çevirmesinden emin deildir. Eer böyle bir ey olursa bu, dünyada rezillik,

âhirette ise cezadr.” Oradakilerden biri: "Kendisinden baka ilah olmayana

yemin ederim ki, dediin ey gerçekleecektir ey Rabîa!" deyince, topluluk

yemin edip bunlan söyleyenin kim olduuna bakt ve bu kiinin Abdurraiman

b. Ganm olduunu gördüler.

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnü’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in

Mücâhid’den bildirdiine göre âyette geçen "J^ü ,> j*iL zan

anlamndadr. “föt* jjji jjj J” buyruu ise "Kafirlere söyledikleri süslü

gösterildi” mânâsndadtr .

3

bn Cerir ve Ebu'-eyh'in Katâde’den bildirdiine göre "Jyül ^î”

buyruu, batl söz mânâsndadr.

4

1 bn Cerîr (13/547, 548).

5
Ra d Sur. 33

3 bn Cerîr (13/549, 550).

4 bn Cerîr (13/549).
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"Allah'a kar gelmekten saknanlara vaadolunan cennetin

durumu udur: Onun içinden rmaklar akar, yemileri ve
gölgeleri devamldr, ite bu, Allah'a kar gelmekten

saknanlarn sonudur, inkâr edenlerin sonu ise

cehennemdir,"
(RVd Sur. SS)

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre "j jii” buyruu,

cennetin özellikleri mânâsndadr. Yoksa Cennetin benzeri yoktur.

ibn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in brahim et-Teymî'den bildirdiine göre

buyruu: "Her zaman yemilerinin tad azlanndadri'

mânâsndadr.

bnü'l-Münzir ve Ebu'-eyh, Hârice b. Mus’ab’n öyle dediini bildirir:

Cehmiyye’den bazlan: "Cennet zail olur" diyerek, Kur'ân'n baz âyetlerini

inkar etmilerdir. Cennetin zail olacan söyleyen, Kur'ân' inkar etmi olur.

Çünkü Yüce Allah: "Dorusu, verdiimiz bu rzklar tükenecek deildir"’ ve

"Ne eksilir, ne men'edilir"
2
buyurmaktadr. Cennetin zail olacan söyleyen

küfre girer. Allah, "Bu (nimetler) bitmez, tükenmez bir lütuftur"3

buyurmaktadr. Cennetin nimetlerinin zail olacan söyleyen küfre girer. Yine

Yüce Allah: "Yemileri ve gölgeleri devamldr”4 buyurmaktadr. Kim onun

devaml olmadn söylerse küfre girer.

bnü’l-Münzir ve Ebu'-eyh, Mâlik b. Enes’in öyle dediini bildirir:

“Dünya meyvelerinden muz kadar Cennet meyvelerine benzeyeni yoktur.

Çünkü muzu kn da, yazn da istesen bulursun. Yüce Allah: "Yemileri ve

gölgeleri devamldr"5 buyurmaktadr.

-ytj jjîi U. 4-lsdl ÂISÎ jiiJlj
* + < I

J jlpÎ dit

' Sâd Sur. 54
a Vaka Sur. 33

3 Hûd Sur. 108

4
Ra'd Sur. 35

5 Ra'd Sur. 35
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"Kendilerine kitap verdiimiz kimseler, sana indirilen

Kur'ân ile sevinirler. Fakat (senin aleyhinde olan)

gruplardan onun bir ksmn inkâr edenler de vardr. De ki:

Ben ancak Allah'a kulluk etmek ve O'na ortak komamakla
emrolundum. Ben yalnz O’na çaryorum ve dönüüm de

yalnz O'nadr." (R« d Sur. 30)

bn Cerîr, bnü’l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh’in Katâde'den

bildirdiine göre “Kendilerine kitap verdiimiz kimseler, sana indirilen

Kur'ân ile sevinirler" buyruunda kastedilenler, Allah'n Kitab ve Resûlullah

(sdieiiahu aieyfci yeseiEn) ile sevinip ona inanan sahabe kastedilmitir. "Fakat (senin

aleyhinde olan) gruplardan onun bir ksmn inkâr edenler de vardr"

buyruunda ise, Yahudiler, Hristiyanlar ve Mecusiter kastedilektedir.

1

bn Cerîr ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre bn Zeyd, "Kendilerine kitap

verdiimiz kimseler, sana indirilen Kur'ân ile sevinirler" buyruunda

kastedilenler, Kitab ehlinden, Resûlullah'a (saiisiiahu aieyt» midem) iman edenlerdir,

deyip, “Aralarnda ona inanan ve inanmayan vardr. Rabbin, bozguncular

daha iyi bilir
" 2

âyetini okudu ve: “Fakat (senin aleyhinde olan) gruplardan

onun bir ksmn inkâr edenler de vardr" buyruundaki gruplardan kast,

Yahudiler, Hristiyanlar ve Mecusilerdir. Bunlardan bazlar iman etmi,

bazlan inkar etmitir" dedi .

3

bn Cerîr, bnü’I-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in Mücâhid’den bildirdiine göre

âyette geçen gruplardan kastedilenler Kitab ehlidir. nkar edilen eyden kast

ise Kur'ân’n bir ksmdr .

4

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnü’I-Münzir, ibn Ebî Hâtim ve Ebu'-eyh'in

Katâde’den bildirdiine göre “«Jtâ buyruu: “Her kulun dönüünün

Allah'a olaca mânâsndadr.
5

’ bn Cerîr (13/556).

1
Yûnus Sur. 40

3 bn Cerîr (13/557).

4 bn Cerîr (13/556).

5 Abdurrezzâk (1/337) ve bn Cerîr (13/556, 557).
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"Böylece biz onu (Kur'ân') Arapça bir hüküm olarak

indirdik. Sana gelen bu ilimden sonra eer sen onlann heva

ve heveslerine uyarsan, Allah tarafndan senin için ne bir

dost vardr, ne de bir koruyucu." (&.’<! Sur. 37)

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre Dahhâk, "...Allah tarafndan senin için ne

bir dost vardr, ne de bir koruyucu" buyruunu: "Hiç kimse seni Allah'n

azabndan koruyamaz" eklinde açklamtr.

jî Jj-iyJ j\S Uj îjjij p-fJ Ja liLjl lüj

vi J*î P. j» oife S11 iti Jî
"Andolsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlara

da eler ve çocuklar verdik. Allah'n izni olmadan hiçbir

peygamber bir mucize getiremez. Her ecelin (vadenin) bir

yazs vardr." (Ra d Sur. 38)

ibn Mâce, bnü'l-Münzir, ibn Ebî Hâtim, Taberânî, Ebu’-eyh ve bn

Merdûye Katâde vastasyla, Hasan'dan, Semure'nin: “Allah'n Resûlü (saiiaiiahu

Beyh veseiiem) evlenmemeyi yasaklad" dediini bildirir: Katade bu rivâyetten

sonra: "Andolsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlara da

eler ve çocuklar verdik. Allah'n izni olmadan hiçbir peygamber bir mucize

getiremez. Her ecelin (vadenin) bir yazs vardr"' âyetini okudu. 2

bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre Sa'd b. Hiâm der ki:

Hz. Âie'nin yanna girip: "Ben, bekar kalmak istiyorum" dediimde, Hz. Âie:

“Böyle yapma. Yüce Allah’n, "Andolsun, senden önce de peygamberler

gönderdik. Onlara da eler ve çocuklar verdik. Allah'n izni olmadan hiçbir

1

Ra d Sur. 38
1 bn Mâce (1849) ve Taberânî (6893). Sahîh hadistir. Elbânî ( Sahîh Sünen bn Mâce.

1499)
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peygamber bir mucize getiremez. Her ecelin (vâdenin) bir yazs vardr"'

buyurduunu duymadn m?" karln verdi.

bn Ebî eybe, Ahmed ve Tîrmizî, Ebû Eyyûb'dan, Resûlullah’n ieiisiiahu aleyhi

vesellem): "Dört ey, peygamberlerin sünnetindendir: Güzel koku kullanmak,

evlenmek, misvak kullanmak ve ulanma duygusu" buyurduunu nakleder .

2

Abdurrezzâk Musamefte, bu hadisi: "Sünnet olmak, misvak kullanmak,

güzel koku kullanmak ve evlenmek sünnetimdendir" eklinde nakletmitir.

3

bn Cerîr ve Ebu'-eyh’in bildirdiine göre Dahhâk, "Her ecelin (vâdenin)

bir yazs vardr'"’ buyruunu açklarken öyle dedi: "Gökten inen her yaznn

bir eceli vardr. Allah bundan dilediini siler, dilediini brakr. Allah'n katnda

ise Ümmu’l-Kitâb vardr.”*

fi JlpJ ,lL; U ü I

"Allah, dilediini siler, dilediini de sabit klp brakr. Ana
kitap (Levh-i Mahfuz) O'nun katindadr," (Ra’d Sur. 39)

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Mücâhid der ki: "Allah'n izni olmadan hiçbir peygamber bir mucize

getiremez”
6
âyeti nazil olunca Kurey kâfirleri: “Ey Muhammed, görüyoruz

ki senin elinde hiçbir ey yok! Her ey olmu bitmi!" dediler. Bunun üzerine,

onlar korkutmak ve tehdit için, “Allah, dilediini siler, dilediini de sabit

klp brakr. Ana kitap (Levh-i Mahfuz) O'nun katindadr
”7

âyeti nazil oldu.

Allah diledii eyi her Ramazan'da meydana getirir, insanlarn nzklarndan ve

musibetlerinden, onlara verecei ve onlar için bölütürecei eylerden

dilediini siler, dilediini brakr.

1

Ra'd Sur. 38
2 bn Ebî eybe (1/170), Ahmed 38/553, 554 (23581) ve Tirmizî (1080). Zayf Hadistir

(bak: Elbânî, Da'îf Sünenit-Tirmizî. 184).

3 Abdurrezzâk (10390).

4
Ra'd Sur. 38

s bn Cerîr (13/558, 559).

6
Ra'd Sur. 38

7 Ra'd Sur. 39
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Abdurrezzâk, Firyâbî, bn Cerîr, Ibn Nasr, bnü’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve

Beyhakî u'abu'l-îmarida, bn Abbâs'n, “Allah, dilediini siler, dilediini de

sabit klp brakr. Ana kitap (Levh-i Mahfuz) O'nun katindadr"' âyeti

hakknda öyle dediini bildirir: “Yüce Allah, her Ramazan'da dünya

semasna iner ve Kadir gecesi bir yldan dier yla kadar olacak eyleri

meydana getirir. Bedbahtlk, saadet, hayat ve ölüm dndakilerden dilediini

siler, dilediini brakr.”2

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs, "Allah,

dilediini siler, dilediini de sabit klp brakr. Ana kitap (Levh-i Mahfuz)

O'nun katindadr
"3 âyeti hakknda öyle dedi: "Kul, bir müddet Allah'a itaat

eder, sonra isyana döner ve dalalet üzere Ölür. Silinen ey bunun güzel

amelleridir. Silinmeyen ey ise, bir müddet Allah'a isyan eden ve hayr

ilemesi takdir edildii için hayra dönüp Allah’a itaat ederken vefat edenin

güzel amelleridir.”
4

bn Cerir, Muhammed b. Nasr, bnü’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Hâkim'in

bn Abbâs’tan bildirdiine göre "Allah, dilediini siler, dilediini de sabit

klp brakr."5 buyruundan kastedilen iki kitaptr. Allah bunlardan birisinden

dilediini siler, dilediini de brakr. “Ana kitap (Levh-i Mahfuz) O'nun

katindadr
"6 buyruundan kast ise kitabn tamamdr.”7

bn Ceririin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Yüce Allah'n be yüz

senelik yol uzunluunda beyaz inciden, iki levhas yakuttan bir Levh-i

mahfuz’u vardr. Allah içine hergün üç yüz altm defa nazar eder. Dilediini

siler, dilediini brakr ve ana kitab O'nun katindadr.”8

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve Taberânî, Ebu’d-Derdâ’dan,

Resûlullah'n <saiiaiiahu aiayhi yeseiier) öyle buyurduunu nakleder: "Muhakkak ki

1

Ra 'd Sur. 39
2
Abdurrezzâk (1/338), bn Cerîr (13/559, 560) ve Beyhakî (3666).

3 Rad Sur. 39

4 bn Cerîr (13/564, 565).

5
Ra'd Sur. 39

6

7

Ra d Sur. 39

bn Cerîr (13/562) ve Hâkim (2/349).

bn Cerîr (13/570, 571).
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Yüce Allah geceden kalan son üç saatte iner ve O’ndan baka hiç kimsenin

nazar etmedii Zikr'e bakar. Dilediini siler, dilediini brakr. kinci saatte

Adn Cennetine iner. Adn Cenneti, Yüce Allah'n, hiçbir gözün görmedii ve

hiç bir beerin aklna bile gelmeyecek güzellikteki yurdudur. Onda

Âdemoullarndan sadece üç snf ikamet etmektedir: Peygamberler, sddikler ve

ehitler. Sonra Yüce Allah: «Sana girene ne mutlu» buyurur. Sonra üçüncü

saatte, Rûh'u ve melekleriyle Dünya semasna iner. Sema silkinince Yüce Allah:

«zetimle kalk!» buyurur. Sonra kullarna nazar eder ve sabah namaz

klntncaya kadar: «Balanma dileyen yok mu? Balayaytm. Dua eden yok

mu? cabet edeyim» buyurur. «Zira sabah namazna melekler ahit olur»

buyruu buna iaret etmektedir. Yani: «Sabah namazna hem yüce Allah, hem

gece melekleri, hem de gündüz melekleri ahit olurlar.»"
7

Taberânî M. el-Evsat'ta ve bn Merdûye zayf isnâdla, ibn Ömer'den,

Resûlullah’n (uMrtu aleyhi «niM öyle buyurduunu nakleden "Yüce Allah,

bedbahtlk, saadet, hayat ve ölüm dnda, dilediini siler, dilediini de sabit

klp brakr."3

bn Sa'd, bn Cerîr ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre Kelbî, bu âyet

hakknda: "Allah, nzktan dilediini siler dilediini artrr. Ecelden dilediini

siler, dilediim artrr" deyince, kendisine: “Bunu sana kim rivayet etti?" diye

soruldu. Kelbî: “Ebu Salih, Câbir b. Abdillah b. Riâb el-Ensârî’den, o da Allah'n

Resûlü'nden (sbIMbIki etey+t «selim) rivayet etti" cevabn verdi .

4

bn Merdûye'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Resûlullah'a (saiiaiah aleyhi

vEseiiemi, "Allah, dilediini siler, dilediini de sabit klp brakr”s buyruu

sorulunca: "Bu, her Kadir gecesi olur. Allah bu gecede, (dilediini) yüceltir,

(dilediini) alçaltr ve (dilediini) nzklandmr. Sadece hayat, ölüm, bedbahtlk

1

srâ Sur. 78
2 bn Cerîr (13/570, 15/34) ve Taberânî el-Evsat (8635), Dua (135). Heysemî, Mtcmau'z-

Zevaid de (10/154) Ravilerdcn Ziyâd b. Muhammed el-Ensirî'nin hadislerinin münker

olduunu söylemitir.

3 Taberânî (9472). Heysemî, Mecmau'z Zevâid 'de (7/43) der ki: "Railerden

Muhammed b. Câbir el-Yenâmî zayftr."
4 bn Sa'd (3/574), bn Cerîr (13/565, 566) ve el-fsâbe'de (1/434) geçtii Ü2 ere bn

Merdûye.
5 Ka d Sur. 39
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(cehennemlik olma durumu) ve saadet (cennetlik olma durumu) deitirilmez
"

buyurdu.

bn Merdûye ve bn Asâkir’in Hz. Ali'den bildirdiine göre, Hz. Ali

Resûlullah’a Msiiahu aleyhi vraHem) bu âyeti sorunca:
"Bunun tefsiriyle gözlerini

aydnlatacam ve bunun tefsiriyle benden sonra gelecek ümmetimin gözlerini

aydnlatacam. Sadaka, anne babaya iyilik, bakalarna iyilikte bulunmak

bedbahtl saadete çevirir, ömrü uzatr ve kötülüklerden korur" buyurdu.

Hâkim'in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Tedbirin kader yönünden

hiçbir yarar salamaz. Ancak Allah, dua yoluyla kaderden dilediini siler.”
1

bn Cerîr, Kays b. Ubâd'n: "Receb'in onuncu günü, Yüce Allah'n dilediini

sildii gündür” dediini bildirir.

2

bnü'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Beyhakî u' abu'l-îman' da, Kays b.

Ubâd'n öyle dediini bildirir: “Yüce Allah'n, Haram aylardan hepsinin

onuncu gününde emirleri vardr. Zilhicce’nin onuncu günü kurban bayram,

Muharrem aynn onuncu günü Âurâ, Receb aynn onuncu gününde, “Allah,

dilediini siler, dilediini de sabit klp brakr." 3 Ravi: “Kays b. Ubâd’n

Zilkade ay için söylediini unuttum” demitir.

4

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnü'l-Münziriin bildirdiine göre Hz. Ömer,

Kabe'yi tavaf ederken öyle demitir: “Ey Allahm! Benim üzerime bedbahtlk

veya bir günah yazmsan onu sil. Muhakkak Sen dilediini siler, dilediini

brakrsn. Ana kitab, Senin katindadr. Onu saadet (cennetlik olma hâli) ve

balama kl .”5

bn Ebî eybe Musannefte ve bn Ebi'd-Dünyâ Dua’da, bn Mes'ûd’un

öyle dediini bildirir: "Hangi kul u duay yaparsa, muhakkak ki Yüce Allah

onun maietini geniletir: «Ey minnet sahibi olup, hiç kimsenin minneti

altnda olmayan! Ey celâl ve ikram sahibi! Ey nimet sahibi! Senden baka ilâh

(mabud) olmayan. Sen, kendisine snanlarn sma, yardm isteyenlerin

’ Hâkim (2/349, 350 "sahih").
’ bn Cerîr (13/571).

3
Ra’d Sur. 39

4 Beyhakî (3741, 3742).

5 bn Cerîr (13/563, 564).
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yardmcs, korkanlann güvene kavuturansn. Eer beni katndaki Ümm'ül-

Kitab'da “bedbaht” olarak yazmsan, bedbahl benden sil, beni katnda

mesud (cennitlik) kl. Yok eer beni katndaki Ümm'ul-Kitab'da “mahrum”

olarak yazmsan, nzkm dar olarak tesbit etmisen, benden mahrumiyeti sil,

nzktm genilet ve beni katnda mesud olarak tesbit et, hayra muvaffak kl.

Muhakkak ki sen, indirmi olduun Kitab'da, "Allah, dilediini siler,

dilediini de sabit klp brakr"1 buyurmusun !” 1

bn Merdûye ve Beyhakî u'abu’l-îman’da, am ahalisinden olan ve

sahabeye yetien Sâib b. Mehcân'dan öyle bildirir Hz. Ömer am’a girdii

zaman, Allah'a hamd ve sena edip halka nasihat ederek hatrlatmada

bulundu, iyilii emredip kötülükten nehyettikten sonra öyle dedi: "Allah'n

Resulü benim size hitab ettiim gibi bize hutbe vermek için kalkt, Allah'tan

korkmamz, akrabayla alakay kesmememizi ve insanlann arasn

düzeltmemizi emredip öyle buyurdu:
"
Cemâatten ayrlmayn. Çünkü

Allah'n eli, cemâat üzerindedir. eytan tek kiiyle beraberdir. Tek kiiye göre

ise iki kiiye daha uzaktr. Bir erkek bir kadnn yannda sakn yalnz olarak

kalmasn. Çünkü üçüncüleri eytan olur. Mü'min ve müslüman Idinin

alameti
,
yapt kötülüe üzülmek

,
yapt iyilie sevinmektir. Münafn

alameti ise yapt kötülüe üzülmemek ve yapt iyilie sevinmemektir ki, bir

iyilik yaptnda, Allah'tan onun sevabn ummaz ve kötülük yaptnda da

cezasndan korkmaz. Dünyadan nasibinizi ararken orta yoldan ayrlmayn.

Çünkü Allah rzknza kefil olmutur. Herkes, yapaca (yapmas takdir edilen)

amelini tamamlayacaktr. Bütün ilerinizde de Allah'dan yardm isteyin. Allah,

dilediini siler
,
Ümmü'l-Kitab' ise sabit klp brakr." Allah Peygamberimiz

Muhammed’e ve ailesine merhamet etsin. Allah'n selam ve rahmeti de

onun üzerine olsun. Allah’n selam üzerinize olsun.” Beyhakî der ki: “Bu, Hz.

Ömer'in am halkna, Allah'n Resulünden (saiiaBshu Bieyh «eniiur) naklederek verdii

hutbedir.”3

ibn Merdûye ve Deylemrnin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Ebû

Rûmî, zamannn en erli adamyd ve ilemedii günah yoktu. Allah'n Resûlü

(ssiiaiiahu aleyhi veseiien): "Ebû Rumî'yi Medine sokaklarnda görürsem boynunu

’ Ra'd Sur. 39
J bn Ebî eybe (10/331, 332).

3 Beyhakî (11085).
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vuracam" diyordu. Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi mailem) ashabndan birinin misafiri

gelince, hanmna: “Ebû Rûmî'ye git ve ondan, imkânmz olunca ödemek

üzere bizim için bir dirhemlik yiyecek al” dedi- Hanm: ”0, Medine ahalisinin

en fast olduu halde beni Ebû Rûmî'ye mi gönderiyorsun?” karln
verince, adam: “Sen git. nallah sana bir zarar vermeyecek” deyince, kadn

Ebû Rûmî'ye gidip kapy çald. Ebû Rûmî: "Kim o?" deyince, kadn: “Ben falan

kiiyim” cevabn verdi. Ebû Rûmî: “Sen bizi ziyaret etmezdin” deyip kapy

açt ve kadna müstehcen sözler söylemeye balayp ona dokunmaya çalt.

Bunun üzerine kadn iddetli bir ekilde titremeye balaynca, Ebû Rûmî:

“Neyin var?” diye sordu. Kadn: “Bu, benîm hiçbir zaman yapmadm bir

eydir” cevabn verince, Ebû Rûmî: "Annesi Ebû Rûmî’yi kaybetsin! Ebû

Rûmî, küçüklüünden bu yana bu ii yapyor ve ne titriyor, ne de önemsiyor.

Ebû Rûmî Allah'a ahid verir ki, bir daha bunun gibi bir eye dönmeyecektir”

dedi. Sabah olup Allah'n Resûlü’nün yanna gidince, Hz. Peygamber (saiiBiiaha

aleyhi mslien):
"Merhaba ey Ebû Rumî!" deyip, oturmas için yer açt ve: "Ey Ebû

Rûmî! Dün ne yaptn?" diye sordu. Ebû Rûmî: “Ne yapmam beklerdin, ey

Allah'n Resulü! Ben dünya ehlinin en kötüsüyüm!” cevabn verince, Hz.

Peygamber («Biiahu aEyhi «seUem): "Allah, senin yazn (yerini) cennetle detirdi"

buyurdu. bn Abbâs bunu rivayet ettikten sonra: "Allah, dilediini siler,

dilediini de sabit klp brakr*1

âyetini okudu.
2

Yâkûb b. Süfyân ve Ebû Nuaym’n bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Ebû

Rûmî, zamannn en erli adamyd ve ilemedii günah yoktu. Sabah olunca

Resûlullah'n (saiiaiiohu aleyhi ve»iem) yanna gitti ve Allah'n Resûlü uzaktan onu

görünce: "Merhaba ey Ebû Rumî!" deyip, oturmas için yer açt ve: "Ey Ebû

Rûmî! Dün ne yaptn?" diye sordu. Ebû Rûmî: “Ne yapmam beklerdin, ey

Allah'n Resulü! Ben dünya ahalisinin en kötüsüyüm!” cevabn verince, Hz.

Peygamber (safciiBm Aleyhi «seiiem): "Allah, senin yazn (yerini) cennetle deitirdi

"

buyurdu. bn Abbâs bunu rivayet ettikten sonra: "Allah, dilediini siler,

dilediini de sabit klp brakr"3
âyetini okudu.*

1

1

Rad Sur. 39
1
Deylemî (6504).

3
Ra'd Sur. 39

* sâbe'de (7/144) geçtii üzere Yâkûb b. Süfyân ve Usdü'l-âbSde (6/114) geçtii

üzere Ebû Nuaym.
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bn Cerîr’in bildirdiine göre Mücâhid, "Allah, dilediini siler, dilediini

de sabit klp brakr"' âyetini açklarken öyle demitir: "Yüce Allah, Kadir

gecesi, o yl olacak her eyi indirir, ecellerden, nzklardan ve kaderlerden

dilediini siler. Sadece bedbahtlk ve saadeti silmez. Bunlar sabittir."
2

bn Cerîr, Mansûriun öyle dediini bildirir: Mücâhid’e: "Kiinin: «Allahm!

Eer adm mesutlann (cennetliklerin) arasndaysa onu orada sabit kl, eer
bedbahtlann (cehennemliklerin) arasndaysa, onu oradan sil ve mesutlarn

arasna yaz» diye dua etmesine ne dersin?" diye sorduumda: "Bu dua

güzeldir" cevabn verdi. Bir yol veya daha sonra onunla karlatm ve ayn

soruyu sordum. Bana: "Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Gerçekten biz

uyarclarz. Her hikmetli i onda (o gecede) ayrt edilir
"3 âyetini okuyup:

“Âyette kastedilen gece Kadir gecesidir. 0 gecede, bir ylda olacak rzk ve

musibetlerle ilgili iler ayrt edilir. Sonra Yüce Allah dilediini takdim,

dilediini tehir eder. Bedbahtlk ve saadetle ilgili yazglar ise sabittir ve

deimez” dedi.
4

bn Cerîr ve ibnü’I-Münzir’in Mücâhid'den bildirdiine göre "Allah,

dilediini siler, dilediini de sabit klp brakr"5 âyetinden sabit

kalacaklardan kastedilen, hayat, ölüm, bedbahtlk ve saadettir. Bunlar

deimezler.6

bn Cerîriin bildirdiine göre akîk Ebû Vâil u duay çokça yapard:

"Allahm! Eer bizi bedbahtlar olarak yazmsan, onu sil ve bizi mjtlular

olarak yaz. ayet mutlular (cennetlikler) olarak yazmsan orada sabit kl.

Muhakkak ki Sen dilediini siler, dilediini brakrsn. Ana kitab, Senin

katindadr." 7

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnü’l-Münzir ve Taberânî'nin bildirdiine göre

bn Mes’ûd öyle derdi: "Allahm! Eer beni mutlular arasnda yazmsan

1

Ra d Sur. 39
2 bn Cerîr (13/561).

3 Duhân Sur. 3, 4

4 bn Cerîr (13/561, 562).

5 Ra d Sur. 39
6 bn Cerîr (13/561).

7 bn Cerîr (13/563).
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orada sabit kl. Eer bedbahtlarn arasnda yazmsan, beni oradan sil ve

mutlular arasna yaz. Muhakkak ki Sen dilediini siler, dilediini brakrsn.

Ana kitab, Senin katindadr."
1

bn Cerîriin bildirdiine göre Ka'b(u’l-ahbâr), Hz. Ömer’e: "Ey müminlerin

emiri! Eer Kitab’daki bir âyet olmasayd, kyamet gününe kadar olacaklar

sana bildirirdim" deyince, Hz. Ömer: "O âyet nedir?" diye sordu. Ka'b: "Yüce

Allah’n, "Allah, dilediini siler, dilediini de sabit klp brakr. Ana kitap

(Levh-i Mahfuz) O'nun katindadr"* âyetidir" cevabn verdi .
3

bn Cerîriin bildirdiine göre Dahhâk, bu âyeti öyle açklamtr:

"Dilediimi neshederim, ecellere de dilediimi yaparm. Dilersem arttnnm,

dilersem eksiltirim. Ümmü’l-Kitab'dan kast ise kitabn tamam ve ilmi, yani,

ondan silecei ve sabit klaca eylerdir"4

bn Cerir, bnü'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Beyhakî el-MedhaVde, bn

Abbâs'n, "Allah, dilediini siler, dilediini de sabit klp brakr. Ana kitap

(levh-i Mahfuz) O'nun katindadr"5 âyetini açklarken öyle dediini bildirir:

"Allah, Kur'ân’dan dilediini deitirip nesheder, dilediini de sabit klar ve

deitirmez. Bunlann tamam, nesheden, neshedilen, deitirilen, sabit

klnanlann hepsi Allah’n yannda Ümmü’l-Kitab'dadr."*

bn Cerîr’in bildirdiine güre Katâde, "Allah, dilediini siler, dilediini de

sabit klp brakr. Ana kitap (Levh-i Mahfuz) O'nun katindadr" 7
âyetini

açklarken öyle dedi: "Bu âyet, "Herhangi bir âyetin hükmünü yürürlükten

kaldrr veya unutturursak, onun yerine daha hayrlsn veya onun

’ bn Ebî eybe )10/331, 332), ibn Cerir (13/564, 565) ve Taberânî (8847). Heysenrü,

Mecmuu'z-Zeroâid’de (10/185) der ki: "Ravileri, SûMh'in ravileridir; ancak Ebû Klâbe, bn
Mes'ûd'a yetiemcmitir.

J
Ra 'd Sur. 39

3 bn Cerir (13/565).

4
ibn Cerir (13/565, 572).

5
Ra'd Sur. 39

6 bn Cerir (13/566, 567) ve Fcthu'l-Bâri'de (13/523) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

7 Ra'd Sur. 39
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benzerini getiririz. Allah'n her eye kadir olduunu bilmez misin?"’ âyeti

gibidir. Ümmü'l-Kitab’dan kast ise, Kitabn tamam ve asldr."1

bn Cerîrve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd, "Allah, dilediini

siler, dilediini de sabit klp brakr. Ana kitap (Levh-i Mahfuz) O'nun

katindadr" 3 âyetini açklarken öyle dedi: "Sileceklerinden kast

peygamberlere indirdikleri, sabit klp brakacaklarndan kast,

peygamberlere indirdiklerinden diledikleridir. Ana kitapta olan ise

deitirilmez ."'1

bn Cerîriin bn Ciireyc'den bildirdiine göre, “Allah, dilediini siler,"
3

buyruu dilediini nesheder, ana kitaptan kast ise Zikir’dir.

6

bn Ebî eybe, bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in krime'den bildirdiine

göre “Allah, dilediini siler, dilediini de sabit klp brakr" 7 buyruu âyeti,

baka bir âyetin neshetmesi, ana kitaptan kast ise Kitab'n asldr.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in Hasan( Basrî)'den bildirdiine göre "Her

ecelin (vâdenin) bir yazs vardr,"8 buyruu Âdemolunun Kitab’da olan

ecelleri, "Allah, dilediini siler,"
9 buyruu eceli gelenin gidecei, "dilediini

de sabit klp brakr" buyruu, eceli gelmeyenin eceline doru gidecei

mânâsndadr .’
0

bn Ebî eybe, bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Hasan( Basrî)’den

bildirdiine göre âyette, silinecek eylerden kastedilen ölenin nzk, sabit

klnacak eylerden kast ise yaayanlann nzkdr.

’ Bakara Sur. 106
3

tbn Cerir (13/567).

3 Ra d Sur. 39
3
tbn Cerir (13/567).

5
Ra'd Sur. 39

6 bn Cerîr (13/567).

7 Ra'd Sur. 39
8
Ra'd Sur. 38

9 Ra'd Sur. 39
10
bn Cerir (13/568).
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Ibn Cerîr’in bildirdiine göre saîd b. Cübeyr, "Allah, dilediini siler,

dilediini de sabit klp brakr"’ buyruunu açklarken öyle dedi: "Anne

karnndayken, bedbahtlk, saadet ve olacak her ey sabit klnr. Yüce Allah

bunlardan dilediini takdim eder, dilediini tehir eder."

2

Hâkim’in Ebu'd-Derdâ'dan bildirdiine göre Allah'n Resûlü, bu âyeti,
"

oJs .Lii li îul” eklinde eddesiz okudu.*

bn Cerîr’in bn Abbâs’tan bildirdiine göre 'Ana kitap O'nun katindadr"4

buyruundan kastedilen Zikir'dir .

5

bnü'l-Münzir'in Mücâhid'den bildirdiine göre "Ana kitap O'nun

katindadr"
6 buyruundan kastedilen Zîkir'dir.

Abdurrezzâk ve bn Cerîr, Seyyâridan bildirir: bn Abbâs, Ka’b’a, Ümmü'l-

Kitâb’ sorunca, Ka'b(u’l-ahbâr): "Allah, yaratacaklarn, yarattklannn ne

yapacaklann bildi ve bu ilmine: "Kitab ol” diye emretti. Bunun üzerine Kitab

oldu” cevabn verdi .

7

bn Ebt Hâtim’in bildirdiine göre Süddî, "Ana kitap O'nun katindadr"
8

buyruunun: "Deitirilmeyecek olan O’nun katindadr” mânâsnda

olduunu söyledi.

lii H Üllj Û\ jjj

"Onlar, bizim yeryüzüne (Kudretimizle) gelip onu
etrafndan eksilttiimizi görmediler mi? Allah, hükmeder.

O'nun hükmünü bozacak hiçbir kimse yoktur. O, hesab

1

Ra'd Su. 39
2 bn Corîr (13/569).

3 Hâkim (2/242).

4
Ra'd Sur. 39

5 bn Cerir (13/572, 573).

6
Ra'd Sur. 39

7 Abdurrezzâk (1/338, Yesâr' zikretmeden). Tezhîbu'l- Kemâl'e (12/317) bakn.
8
Ra’d Sur. 39
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çabuk görendir/' (Ra'd Sur. 41)

bn Merdûye’nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Allah'n Resulü (seiiaiiahu

aleyhi «-senemi, “Onlar, bizim yeryüzüne (kudretimizle) gelip onu etrafndan

eksilttiimizi görmediler mi?" buyruunun, âlimlerin gitmesi mânâsnda

olduunu söylemitir.

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Nuaym b. Hammâd el-Fiten’de, bn Cerîr,

bnü'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Hâkim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre

“Onlar, bizim yeryüzüne (kudretimizle) gelip onu etrafndan eksilttiimizi

görmediler mi?" buyruu, âlimlerin ve fakihlerin ölümü ve yeryüzünün

hayrllannn gitmesi mânâsndadr.

1

bn Ebî eybe ve bn Cerîrîin Mücâhid'den bildirdiine göre “Onlar, bizim

yeryüzüne (kudretimizle) gelip onu etrafndan eksilttiimizi görmediler

mi?" buyruu, âlimlerin gitmesi mânâsndadr/

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’nin bildirdiine

göre Katâde der ki: krime, “Onlar, bizim yeryüzüne (kudretimizle) gelip

onu etrafndan eksilttiimizi görmediler mi? 3" buyruun insanlann (ilmesi

mânâsnda olduunu söylerdi. Hasan(- Basrî) ise: “Müminlerin, müriklere

üstün gelmesidir" derdi .

4

bn Cerîrîin bildirdiine göre bn Abbâs, “Onlar, bizim yeryüzüne

(kudretimizle) gelip onu etrafndan eksilttiimizi görmediler mi?" 3

buyruunu, “Onlar görmüyorlar m; biz Muhammed'e bir yerden sonra baka

bir yerin fethini nasib ediyoruz" eklinde açklamtr.

6

bn Cerîr ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs, “Onlar, bizim

yeryüzüne (kudretimizle) gelip onu etrafndan eksilttiimizi görmediler

mi?"7 buyruunu açklarken: “Âyette kastedilen, Yüce Allah’n Hz.

1 Nuaym b. Hammâd (690), bn Cerîr {13/578, 579) ve Hâkim (2/350 "sahih")

1 bn Cerîr (13/579).

3 Ra'd Sur. 41

4 Abdurrezzâk (1/339) ve bn Cerîr (13/575, 578).

5
Ra'd Sur. 41

6 bn Cerîr (13/574).

7
Ra'd Sur. 41
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Muhammed’e (uMMu aleyhi vsuiicm) fethedilmesini nasib ettii yerlerdir.

Yeryüzünün eksilmesinin anlam budur” demitir .

1

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hatim,

Dahhâk'n, “Onlar, bizim yeryüzüne (kudretimizle) gelip onu etrafndan

eksilttiimizi görmediler mi?"
3 buyruunu açklarken öyle dediini bildirir:

“Âyette kastedilen, Resûlullah'a (ayiata oisyhi vejeiim) etrafndaki yerlerin

fethedilmesi nasib edilmesine ramen, müriklerin bakp ibret almamalan

kastedilmitir. Yüce Allah, Enbiyâ Sûresinde, "imdi memleketlerini her

yandan eksilttiimizi görmüyorlar m? Üstün gelen onlar mdr?"5

buyurmaktadr. Üstün gelecek olanlar Resûlullah (ullalahu steri* «sdim) ve

ashâbdr.”4

bn Ebî eybe ve bnü'l-Münzir’in bildirdiine göre Atiyye, bu âyeti,

“Müriklerin ellerinde bulunan yerlerin, Müslümanlann eline geçmesi

kastedilmitir" eklinde açklamtr.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî, bu âyeti, “Sana yeryüzünün baz

yerlerinin fethini nasib ederiz" eklinde açklamtr.

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre Dahhâk, bu âyeti, “Hz. Muhammed'e

(tBiiaHahu deyh «sdiem), yeryüzünün her bölümünün pepee fethini nasib ettiini

görmüyorlar m?" eklinde açklamtr.

bn Cerîr, bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre

“Onlar, bizim yeryüzüne (kudretimizle) gelip onu etrafndan eksilttiimizi

görmediler mi?" 5 buyruundan kastedilen, yeryüzü halknn ve bereketinin

eksilmesidir .

6

bnü'l-Münzirîin bildirdiine göre bn Abbâs: “Yeryüzünün canllar ve

mahsulleri eksilir, ama yeryüzünde bir eksilme olmaz" demitir.

1 bn Cerîr (13/575).
3
Ra 'd Sur. 41

3 Enbiyâ Sur. 44
4
Saîd b. Mansûr Iefsîr (1175) ve bn Cerîr (13/575. Saîd b. Mansûriun muhakkiki

senedinin çok zayf olduunu söylemitir.

5 Ra’d Sur. 41
6 bn Cerîr (13/577).
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bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnü'l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre a'bî der ki: “Eer yeryüzü gerçek anlamda eksilmi olsayd, hiç

üphesiz defi hacette bulunacak yer dahi bulamazdn. Eksilen, canllar ve

mahsullerdir."

1

bn Cerîr'in bildirdiine göre krime: "Eksilmeden kastedilen ölümdür.

Eer yeryüzü eksilseydi oturacak yer bulamazdk" demitir.

3

bn Cerîr, bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs,

“Onlar, bizim yeryüzüne (kudretimizle) gelip onu etrafndan eksilttiimizi

görmediler mi?" 3 buyruunu açklarken: "Yeryüzünün harab olmas ve

sadece bir ksmnn mâmur olmasdr" demitir.

4

bn Cerîr ve fanü'l-Münziriin Mücâhid’den bildirdiine göre “Onlar, bizim

yeryüzüne (kudretimizle) gelip onu etrafndan eksilttiimizi görmediler

mi?" 5 buyruundan kastedilen yeryüzünün harab omasdr .

6

Saîd b. Mansûr ve bnü'l-Münzir'in bildirdiine göre Ebû Mâlik: “Onlar,

bizim yeryüzüne (kudretimizle) gelip onu etrafndan eksilttiimizi

görmediler mi?"7 buyruunu açklarken öyle dedi: “Harab olacak kasaba,

onlarn yaknndaki bir kasabadr."8

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd, “Allah, hükmeder. O'nun

hükmünü bozacak hiçbir kimse yoktur. O, hesab çabuk görendir"9

buyruunu açklarken: “Dünya halknn, birbirinin verdii baz hükümleri

bozup reddettii gibi, hiç kimse Allah'n verdii hükmü bozup reddedemez"

demitir.

1

bn Cerîr (13/577).

3 bn Cerîr (13/577).

3
Ra'd Sur. -11

4 bn Cerîr (13/576).

5 Ra'd Sur. 41

6 bn Cerîr (13/576).

7
Ra'd Sur. 41

8
Saîd b. Mansûr Tefsir (1176).

9 Ra'd Sur. -11
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07* ^ 3^' ^4* Cr? 3^* -ÜJ

^1^ *d jJÜtfl

"Onlardan öncekiler de tuzak kurmulard. Bütün tuzaklar

Allah'a aittir. O, her nefsin kazandn bilir. nkâr edenler

de dünya yurdunun sonunun kime ait olduunu
bileceklerdir." (Ha d Sur. 42)

bn Merdûye'nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre Allah'n Resulü (saiiaiiahu aleyhi

veseiiem) u duay yapard:
"Allahm ! Rabbim bana yardmc ol, aleyhimde olanlara

yardma olma. Bana yardm et, aleyhime olanlara yardm etme. Bana zafer ver,

bana kar olanlara zafer verme, olaylar benim iyiliime gerçekletir. Bana

zarar olacak ekilde gerçekletirme. Beni hidayete erdir ve hidayeti bana

kolaylatr. Bana saldrana kar bana yardm et.

"

jij f&gj V *ij^ ji c-J \j& -J\ JA»
V-jlÜSCll jJuP «JLLP

“nkâr edenler, «Sen peygamber deilsin» diyorlar. De ki:

Benimle sizin aranzda ahit olarak Allah ve bir de yannda
kitap (Kurân) bilgisi bulunanlar yeter." (Ra’d Sur. 43)

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: Resûlullah'n (sbIIbiIbIhj aleyhi

«eaUBr) yanna Yemen'den bir kei gelince Allah’n Resulü (saiisiiahu aleyhi yeseiiam):

"Benim bir elçi/resûl olduumu Incil'de buluyor musun?” diye sordu. Kei:

"Hayr" cevabn verince, Yüce Allah: "nkâr edenler, «Sen peygamber

deilsin» diyorlar. De ki: Benimle sizin aranzda ahit olarak Allah ve bir de

yannda kitap (Kuriân) bilgisi bulunanlar yeter"
1

âyetini indirdi. ahit olarak

buyruundan kastedilen Abdullah b. Selâm'dr.

ibn Cerîrve bn Merdûye, Abdulmelik b. Umeyr vastasyla, Muhammed b.

Yûsuf b. Abdillah b. Selâm'dan bildirdiine göre Abdullah b. Selâm der ki:

"Yüce Allah, Kur'ân'da benim hakkmda, "De ki: Benimle sizin aranzda ahit

1

Ra'd Sur. 43
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olarak Allah ve bir de yannda kitap (Kur'ân) bilgisi bulunanlar yeter
"

1

âyetini indirdi .''1

bn Merdûye’nin Abdulmelik b. Umeyr vastasyla bildirdiine göre

Cündüb derki: Abdullah b. Selâm gelip Mescid'in kapsnn yan dilmelerinden

tuttu ve: "Allah için söylemenizi istiyorum. "De ki: Benimle sizin aranzda

ahit olarak Allah ve bir de yannda kitap (Kur'ân) bilgisi bulunanlar yeter
" 3

âyetinin benim hakkmda nazil olduunu biliyor musunuz?" diye sordu.

Oradakiler: "Vallahi evet" cevabn verdiler.

bn Merdûye'nin Abdurrahman b. Zeyd b. Elem vastasyla, babasndan

bildirdiine göre Abdullah b. Selâm, Hz. Osmân' öldürmek isteyenlerle

karlanca, onlara yemin verdirip, "De ki: Benimle sizin aranzda ahit

olarak Allah ve bir de yannda kitap (Kur'ân) bilgisi bulunanlar yeter
"4

buyruunun kimin hakknda indiini sordu. Onlar: “Senin hakknda nazil

oldu" cevabn verdiler.

bn Sa'd, bn Ebî eybe, bn Cerîr ve bnü'l-Münzir'in bildirdiine göre

Mücâhid, De ki: Benimle sizin aranzda ahit olarak Allah ve bir de yannda

kitap (Kur'ân) bilgisi bulunanlar yeter
"5 âyetini okur ve: "Âyette kastedilen

kii Abdulah b. Selâm'dr" derdi .

6

ibn Cerir'in Avfî vastasyla bn Abbâs'tan bildirdiine göre "De ki:

Benimle sizin aranzda ahit olarak Allah ve bir de yannda kitap (Kur'ân)

bilgisi bulunanlar yeter
" 7 buyruundan kastedilenler Yahudi ve

Hristiyanlardan olan Kitab ehlidir.

8

Abdurrezzâk, ibn Cerîr, bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Katâde der ki: “Kitab ehlinden, hakka ahitlik eden ve bilen bir topluluk vard.

1

Ra'd Sur. 43
1 bn Cerîr (13/582).

3 Ra’d Sux. 43
4
Ra’d Sur. 43

5 Ra’d Sut. 43
6 bn Sa'd (2/353) ve bn Cerîr (13/582, 583).

7
Ra’d Sur. 43

8 bn Cerîr (13/582).
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Abdullah b. Selâm, Cârûd, Temîm ed-Dârî ve Selmân el-Fârisî de

bunlardand ."

1

Ebû Ya'lâ, bn Cerîr, bn Merdûye ve bn Adiy'in zayf isnâdla bn

Ömer'den bildirdiine göre Allah'n Resulü (nlldiahu aleyhi «seM, bu âyeti,
“

vlHSjl pic" eklinde okumu ve: "Kitabn ilmi, Allah katmdandr
"

buyurmutur.

1

Temmâm Fevâid’de ve bn Merdûye'nin bn Ömer'den bildirdiine göre

Allah'n Resûlü (lafiaiiahu «loyfi «»«ilen), bu âyeti, "vjlîsj eklinde okumu

ve: "Kitabn ilmi, Allah batndandr" buyurmutur.

3

Ebû Ubeyd, bn Cerîr, bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

bn Abbâs, bu âyeti, "oöJ o-ût js” eklinde okumu ve: "Kitabn ilmi

Allah katmdandr" demitir/

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, bnü'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve en-Nehhâs

Nâsih'te Saîd b. Cübeyrîden bildirir: Saîd b. Cübeyr'e: "De ki: Benimle sizin

aranzda ahit olarak Allah ve bir de yannda kitap (Kuriân) bilgisi

bulunanlar yeter
"5 buyruunda kastedilen kii Abdullah b. Selâm m?" diye

sorulunca, Saîd: "Bu sûre, Mekkî olduu halde nasl Abdullah b. Selâm olur!”

karln verdi .

6

bnü’l-Münzir, a’bî'nin: "Abdullah b. Selâm hakknda Kur'ân’dan bir ey
inmemitir" dediini bildirir.

1

Abdurrezzâk (1/339) ve bn Cerîr (13/583, 584)
2
Ebû Ya'lâ 15574), bn Cerîr (13/586, 587) ve bn Adiy (6/2278). Bu kraat. Haan,

Mutevviî, Ali b. Ebî Tâlib, Ubey b. KaT>, Hakem b. Uteybe vc bakalarnn kraatidir vc

azdr.
3 Temmâm er-Raodu’l-BessSm (1383).

4 bn Cerîr (13/584).

5 Ra'd Sur. 43
6
Saîd b. Mansûr Tefsir (1177), bn Cerîr (13/586) ve Nehhâs (sh. 536).
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bn Ebî Hâtim'in Saîd b. Cübeyr'den bildirdiine göre “De ki: Benimle sizin

aranzda ahit olarak Allah ve bir de yannda kitap (Kur'ân) bilgisi

bulunanlar yeter"
1

buyruunda kastedilen Cibril'dir.

bn Cerîr, bnü’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in Mücâhid’den bildirdiine göre

"De ki: Benimle sizin aranzda ahit olarak Allah ve bir de yannda kitap

(Kur'ân) bilgisi bulunanlar yeter
" 2 buyruunda kastedilen Yüce Allah’tr .

3

Abdurrezzâk ve bnü'l-Münzir’in bildirdiine göre Zührî der ki: Ömer b. el-

Hattâb Resûlullah’a («immiu aleyhi «sefam) kar dümanlkta çok iddetliydi. Bir gün

dgidip namaz klmakta olan Resûlullah'a (»ialMu aleyhi ««hem) yaklat ve onun,

"Sen daha önce bir kitabtan okumu ve elinle de onu yazm deildin. Öyle

olsayd, batl söze uyanlar üpheye düerlerdi. Hayr; Kur'ân, kendilerine

ilim verilenlerin gönüllerinde yerleen apaçk âyetlerdir. Ayetlerimizi,

zalimlerden baka kimse, bile bile inkar etmez"

4

ve "nkâr edenler, «Sen

peygamber deilsin» diyorlar. De ki: Benimle sizin aranzda ahit olarak

Allah ve bir de yannda kitap (Kur'ân) bilgisi bulunanlar yeter"
s âyet erini

okuduunu duydu. Resûlullah’n (saiialiahu aleyhi reseiiam) namaz klp bitirmesini

bekledi ve hemen peinden gidip Müslüman oldu ."6

1

Ra*d Sur. 43
2
Ra'd Sur. 43

3 bn Ct: îr (13/584).

4
Arkebût Sur. 48, 49

5
Ra'd Sur. 43

6
Abdurrezzâk (9719).



BRAHM SÛRES
ibn Merdûye'nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre brahim Sûresi,

Mekke'de nazil olmutur.

bn Merdûye'nin bnu’z-Zübeyr'den bildirdiine göre brahim Sûresi,

Mekke'de nazil olmutur.

en-Nehhâs'm Nâsih 'te bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “brâhîm Sûresi

Mekke'de nazil olmutur. Sadece "Allah'n nimetine nankörlükle karlk

veren ve sonunda kavimlerini helâk yurduna sürükleyenleri görmedin mi?

Onlar cehenneme girecekler. O ne kötü karargâhtr"' âyetleri, Medine'de

inmitir.

1

J\ ç>ik jjiJ ouüki j* çMû iîijjtw )\

“Elif. lâm. Râ, (Bu Kur'ân) r Rablerinîn izniyle insanlan

karanlklardan aydnla, yani her eye galip (ve) övgüye

lâyk olan Allah'n yoluna çkarman için sana indirdiimiz

bir kitaptr/' (brnkîm Sur. 1)

Abd b. Humeyd, bnü’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Katâde, âyette geçen "...karanlklardan aydnla..." buyruundan kast,

dalaletten hidayete çkmaktr.

J^U ^ ikJj

“Dünya hayatn âhirete tercih edenler, (insanlar) Allah

1

brahim Sur. 28, 29
1
Nehhâs (sh. 537).
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yolundan çevirip onu eri ve çelikili göstermek isteyenler

var ya, ite onlar derin bir sapklk içindedirler/'

(brahim Sur. 3)

bn Ebî Hâtim'in Ebû Mâlik'ten bildirdiine göre âyette geçen . r»“ ... \

kelimesi, tercih etmek mânâsndadr.

"Biz her peygamberi, ancak kendi kavminin diliyle

gönderdik ki, onlara (Allah'n emirlerini) iyice açklasn.

Allah, dilediini saptrr, dilediini de doru yola iletir. O,

mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir/'

(ljrâJjn Sur. 4)

Abd b. Humeyd, Ebû Ya'iâ, bn Ebî Hatim, Taberânî, Hâkim, bn Merdûye

ve Beyhakî Delâil’de bildirdiine göre bn Abbâs: “Yüce Allah Hz.

Muhammed'i, sema ehline ve peygamberlere üstün klmtr" deyince,

kendisine: “Sema ehline olan üstünlüü nedir?" diye soruldu. bn Abbâs:

“Yüce Allah sema ehline: "Bunlar içinde kim «Ben, Allah'tan baka bir

tanrym» derse, ite onu cehennemle cezalandrrz. Zulmedenlerin

cezasn böyle veririz
*1

buyurmu, Hz. Muhammed’e Maiiahu «adem) ise,

"Allah böylece, senin geçmi ve gelecek günahlarn balar, sana olan

nimetini tamamlar, seni doru yola eritirir
"2 buyurarak kendisine

Cehennemden kurtulu berat yazmtr. “Dier peygamberlere olan

üstünlüü nedir?" diye sorulunca ise bn Abbâs öyle cevap vermitir: Yüce

Allah, "Biz her peygamberi, ancak kendi kavminin diliyle gönderdik"3

buyururken, Hz. Muhammed’e (sBHiehu Bieyh vesellem): "Biz seni bütün insanlara

ancak müjdeci ve uyarc olarak göndermiizdir; fakat insanlarn çou
bilmez

"4 buyurarak onu insanlara ve cinlere gönderdiini bildirmitir.'

1

hnbiyâ Sur. 29
2
Fetih Sur. 2

3 brahim Sur. 4
4
Sebe Sur. 28
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Ahmed, Ebû Zer’den Resûlullah'n (saiiatahu aleyhi veseiiem): "Yüce AUah her

peygamberi kendi kavminin lisanyla göndermitir" buyurduunu nakleder.
2

bn Merdûye, Kelbî vastasyla Ebû Salih'ten, ibn Abbâs’n öyle dediini

bildirir: “Cibril'e Arapça olarak vahyediliyor, o da bu vahyi her peygambere

kavminin diliyle indiriyordu."

Abd b. Humeyd, ibn Cerîr, bnü'l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Katâde, “Biz her peygamberi, ancak kendi kavminin diliyle

gönderdik”3 buyruunu açklarken öyle dedi: “Her peygamber kendi

kavminin diliyle gönderilmitir. Eer kavmi Arapsa, Arap diliyle. Acemse

Acem diliyle, Süryâniyse Süryânî diliyle göndermitir. Bunun sebebi,

kendilerine gönderilen eyi onlara açklamak ve (vahye uymadklar takdirde)

bu konuda aleyhlerine delil olmasdr.”

4

Hatîb Tâli't-Talhîs’te, bn Ömer'in, “Biz her peygamberi, ancak kendi

kavminin diliyle gönderdik” 3 buyruunu açklarken: “Hz. Muhammed (saiwwu

^eyfivEstlltm) kavminin dili olan Arapça diliyle gönderilmitir" dediini bildirir.

bn Merdûye’nin bildirdiine göre Osman b. Affân: “Kuriân, Kurey diliyle

nazil olmutur" dedi.

bnü'1-Münziriin bildirdiine göre Mücâhid: “Kuriân, Kurey diliyle nazil

oldu” demitir.

bnü'l-Münzir ve bn Ebl Hâtim'in bildirdiine göre Süfyân es-Sevrî der ki:

“Bütün vahiyler Arapça olarak inmi, sonra her peygamber onu kendi

kavminin diline tercüme etmitir. Kyamet günü konuulacak dil Süryânicedir.

Cennete girecek olanlar ise Arapça konuacaktr."

1

Heysem! Mecmau'z-Zevâid'de (8/255) geçtii üzere Ebû Ya'lâ, Taberânî (11610),

Hâkim (2/350 "sahih") ve Beyhaki (5/486, 487). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de, Hakem b.

Ebân dndaki ravilerinin Sahîh'in ravileri, onun ise güvenilir olduunu söylemitir.
1 Ahmed 35/323 (21410) Ahmed'in muhakkikleri hadisin metninin sahih olduunu

söylemitir.

3 brahim Sur. 4
4 bn Cerîr (13/593).

5 brahim Sur. 4
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bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Ömer der ki: “Mecûsilerin ve Arap

Hristiyanlarn kestiklerini yemeyiniz. Siz onlarn Kitab ehli olduunu mu

söylüyorsunuz! Onlar Kitab ehli deildir. Yüce Allah, “Biz her peygamberi,

ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki, onlara (Allah'n emirlerini) iyice

açklasn. Allah, dilediini saptrr, dilediini de doru yola iletir. O, mutlak

güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir
"1

buyurmaktadr. Hz. sa (Beyhissunm}

kavminin diliyle, Hz. Muhammed de (saiiaMu aleyhi »esEiiem) kavminin dili olan

Arapçayla gönderilmitir. Bunlar, ne Hz. sa’nn dilini aldlar, ne de Hz.

Muhammed'e indirilene tâbi oldular. Onlarn kestiklerini yemeyiniz. Çünkü

onlar Kitab ehli deildir.”

jj?Jl oliÜJl «iilj

JJ& Js ^ k -il f ui{

"Andolsun, Musa'y da, «Kavmini karanlklardan aydnla
çkar ve onlara Allah'n (geçmi milletleri cezalandrd)
günlerini hatrlat» dîye âyetlerimizle gönderdik, üphesiz
bunda çok sabreden, çok ükreden herkes için ibretler

vardr/ (brahim Sur. 5)

bn Cerîr, bnü’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in, Mücâhid, Atâ ve Ubeyd b.

Umeyr’den bildirdiine göre "Andolsun, Musa'y da, «Kavmini

karanlklardan aydnla çkar ve onlara Allah'n (geçmi milletleri

cezalandrd) günlerini hatrlat» diye âyetlerimizle gönderdik" 2

buyruundaki âyetlerden kast dokuz mucize: Tufan, çekirge, bit, kurbaa,

kan, asâ, Hz. Mûsa'nn (nur saçan) eli, ktlk yllar ve mallardan eksiltme.” 3

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre “Kavmini

karanlklardan aydnla çkar ve onlara Allah'n (geçmi milletleri

cezalandrd) günlerini hatrlat" diye âyetlerimizle gönderdik"4

1

brahim Sur. 4
2
brâhîm Sur. 5

3 bn Cerîr (13/593, 594 muhtasar).

4 brâhîm Sur. 5



A
Ayet: 5 463

buyruundaki, karanlklardan aydnla çkarmaktan kastedilen, dalaletten

hidayete çkarmaktr.'

Nesâî, Abdullah b. Ahmed Müsned'itt zevâidinde, bn Cerîr, bnü’l-Münzir,

bn Ebî Hatim, bn Merdûye ve Beyhakî u'abu'l-îman*da, Ubey b. Ka’b'dan

bildirdiine göre Allah'n Resûlü (saiiaiiahu aleyhi «seiiem), “<ii çÇl buyruunu:

"Onlara Allah'n nimetlerini ve lütfunu hatrlat" eklinde açklamtr.

1

Abdurrezzâk ve bnü’l-Münzir’in bn Abbâs’tan bildirdiine göre

i)i çiL" buyruundan kastedilen, Allah’n nimetleridir.

bnü’l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid der ki:

“Kavmini karanlklardan aydnla çkar ve onlara Allah'n (geçmi

milletleri cezalandrd) günlerini hatrlat” diye âyetlerimizle gönderdik"*

buyruundaki hatrlatmadan kast, nasihat etmektir.

bn Merdûye’nin Abdullah b. Seleme vastasyla bildirdiine göre Hz. Ali

veya Zübeyr öyle der: “Allah’n Resûlü (saiiaiiahu aleyhi vasaiiam) bize hutbe verir ve

Allah'n günlerini hatrlatrd. Bize anlatrken yüzünün rengi o kadar deiirdi

ki, sanki sabah veya akam ölecek olan bir toplulua hitab ediyor gibi olurdu.

Cibril Resûlullah’a iseiiai ahu aleyhi veseiBm) inince, Cibril oradan aynlmadan tebessüm

dahi etmezdi.”

bn Çerimin bildirdiine göre Mücâhid, “il çÇl buyruunu öyle

açklamtr: “Onlara Allah’n verdii nimetleri hatrlat. Kendilerini Firavun’un

askerlerinden kurtard, kendilerine denizi yard, bulutla gölgelendirdi ve

kudret helvasyla bldrcn etini indirdi .”
4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Rabî, “i> çd buyruunu, “Yüce

Allah'n ilk nesillere gönderdii musibetleri hatrlat” eklinde açklamtr.

1 bn Cerîr (13/594).
1
Nesâî (11260), Abdullah b. Ahmed 35/66 (21128), bn Cerîr (13/597, 598) bn Kesîr

Tefsir
1

de (4/398) geçtii üzere ibn Ebî Hatim ve Buhar
(
4418). Müsned 'in muhakkikleri

hadisin sahîh olduunu söylemitir.

3 brâhîm Sur. 5
4 bn Cerîr (13/597).
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Katâde, “<li buyruunu açklarken: "Belaya maruz kalp

sabreden, kendisine verilene de ükreden kul ne güzel kuldur" demitir.'

Ibnü'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc, "üphesiz bunda çok

sabreden, çok ükreden herkes için ibretler vardr”* buyruunu: “En çok

sabredenleri, en fazla ükredenler, en çok ükredenlerin de en fazla

sabredenler olduunu gördük” eklinde açklamtr.

bn Ebî Hâtim ve Beyhakî Su'abu'l-îman'da, Ebû Zabyân vastasyla,

Alkame’den, bn Mes’ûd’un öyle dediini bildirir: "Sabr imann yans, yakîn

ise imann tamamdr.” Alkame der ki: “Bu hadisi Alâ b. Bedrie söyledirrde:

“Bu, Kurîân'da geçmemekte midir!” deyip "Bunlarda, pek sabrl ve çok

ükreden kimselerin hepsine dersler vardr"3 ve "Kesin olarak inananlar

için yeryüzünde âyetler vardr"4 âyetlerini okudu .
5

^ k oij r%j& ip

"Hani Rabbiniz öyle duyurmutu: Andolsun, eer
ükrederseniz elbette size nimetimi artrrm. Eer

nankörlük ederseniz, hiç üphesiz azabm çok iddetlidir"
(brâlîm Sur. 7)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Rabî, “Hani Rabbiniz öyle

duyurmutu: Andolsun, eer ükrederseniz elbette size nimetimi artrrm"

buyruunu açklarken öyle dedi: Hz. Musa (aieyteeiam) onlara Rablerinin: “Eer

nimete ükrederlerse, fazlndan verdii eyleri arttracan, rzklann

genileteceini ve âlemlere üstün klnacaklann” buyurduunu haber

vermitir.

Abd b. Humeyd, bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Katâde, “Hani Rabbiniz öyle duyurmutu: Andolsun, eer ükrederseniz

' bn Cerîr (13/598).
1

tbrâhîm Sur. 5

3 Lokman Sur. 31, Sebe Sur. 19, ûra Sur. 33
4
Zâriyât Sur. 20

5
Beyhakî (48, 9717).
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elbette size nimetimi artrrm" buyruunu açklarken öyle dedi:

"Kendisinden isteyene vermesi ve ükredene verdiini arttrmas Allah

üzerinde bir haktr. Allah nimet verendir ve ükredenleri sever.

Nimetlerinden dolay Allah'a ükrediniz."

bn Cerir'in Hasan( Basrî)'den bildirdiine göre “Hani Rabbiniz öyle

duyurmutu: Andolsun, eer ükrederseniz elbette size nimetimi artrrm"

buyruu, "Eer nimetime ükredecek olursanz, Ben de sizin bana itaatinizi

andolsun, daha da arttracam" mânâsndadr.

1

bnu'l-Mübârek, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî u'abu'l-îman'da, Ali

b. Salih’ten ayn rivâyette bulunmutur .

3

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süfyân es-Sevrî, "Hani

Rabbiniz öyle duyurmutu: Andolsun, eer ükrederseniz elbette size

nimetimi artrrm" buyruunu açklarken öyle dedi: "Nefisleriniz dünyaya

meyletmesin, çünkü dünya Allah katnda kendisine meyledilmeyecek kadar

deersizdir. Ama Yüce Allah: “Eer bu nimetlerime ükrederseniz ve benden

olduunu bilirseniz. Ben de sizin bana itaatinizi daha da arttracam"

buyurmutur .

3

bn Ebi'd-Dünyâ ve Beyhakî u' ahu' l-îman' da, Ebû Zuheyr Yahya b. Utârid

b. Mus’ab'dan, o da babasndan, Resûlullah'n (saiisiiahu aleyhi veseitem) öyle

buyurduunu nakleder: "Kime u dört ey verilmise, muhakkak ki dört ey de

verilmi demektir: Kime verilen nimetlere ükretme nasib edilmise
,
fazlas

verilecek demektir. Çünkü Yüce Allah, «Andolsun, eer ükrederseniz elbette

size nimetimi artrrm buyurmutur. Kime dua yapmak nasib edilmise,

kendisine cevap verilecektir. Çünkü Yüce Allah, «Bana dua edin ki duanza

icabet edeyim»5 buyurmutur. Kime istifar etmek nasib edilmise, o

balanacak demektir. Çünkü Yüce Allah, «Rabbinizden mafiret dileyin;

çünkü O çok balaycdr»
6
buyurmutur. Kime tövbe etmesi nasib edilmise

,

'bn Cerîr (13/602).
1

bnu'l-Mübârek Zühd (320), bn Cerîr (13/601) ve Beyhakî (4530).

3 bn Cerîr (13/601, 602).

A brâhîm Su. 7

5
Gâfir Sur. 60

6 Nuh Sur. 10
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bu kiinin tövbesi kabul edilecek demektir. Çünkü Yüce Allah„ «O, kullarnn

tövbesini kabul eden, kötülükleri balayan ve yaptklarnz bilendir»’

buyurmutur.'' 3

Ahmed ve Beyhakî’nin Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah'a Miaiiat aleyhi

vesefcfn) bir dilenci gelince, kendisine bir hurma verilmesini emretti, ama dilenci

hurmay almad. Baka bir dilenci gelince Allah'n Resûlü ona da bir hurma

verilmesini emretti. Dilenci hurmay kabul edip: “Allah'n Resulünden bir

hurma m!" deyince, Resûlullah (saiidiahu aleyhi *e»lM cariyeye: "Ütnmü Seleme'ye

git ve yanmzdaki krk dirhemi kendisine (dilenciye) vermesini söyle"

buyurdu .

3

Beyhakî’nin Enes’ten bildirdiine göre Resûlullah’a (nUiahu aiayt* nseiiem) bir

dilenci gelince, kendisine bir hurma verilmesini emretti. Dilenci:

“Sübhanallah, Allah’n peygamberlerinden bir peygamber bir hurmay m
sadaka olarak veriyor!” deyince, Hz. Peygamber (saüsiiahu aleyhi veseHam): "Bu

hurmann bir sürü zerrenin arlnda olduunu bilmiyor musun?" karln
verdi. Baka bir dilenci gelince, ona da bir hurma verdi. Dilenci: “Bir

peygamberden bir hurma m? Hayatta olduum mudetçe bu hurmay

yanmdan ayrmayacam ve devaml bunun bereketini temenni edeceim”

deyince Allah'n Resûlü (sakllehu Bayhi «»fon) ona iyilikte bulunulmasn emretti ve

ksa sürede adamn bütün ihtiyaçtan karland .

4

Ebû Nuaym Hilye’de, Mâlik b. Enes vastasyla Cafer b. Muhammed b. Ali

b. el-Hüseyn’den bildirir: Süfyân es-Sevrî, Cafer b. Muhammed b. Ali b. el-

Hüseyn’e: "Bana bir ey anlatmadan kalkmayacam” deyince, Cafer öyle

karlk verdi: “Sana anlatacam ama çok söz senin için hayrl deildir. Ey

Süfyân! Allah sana bir nimet verdii zaman o nimetin devam etmesini ve yok

olmamasn istiyorsan, o nimetten dolay Allah’a çokça hamd ve ükür et.

Çünkü Yüce Allah Kitab'nda: "Andolsun, eer ükrederseniz elbette size

1 ûra Sur. 25
3 bn Ebi'd-Dünyâ Kitabu'-$ükr (3) ve Beyhakî (4527 muhtasar). Zeheb, hadisin

mürsel olduunu söylemitir.

3 Ahmed 20/36, 21/275 (12574, 13731). Muhakkikler, hadisin zayf olduunu

söylemitir.
4
Beyhakî (1935).
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nimetimi artrrm"

1

buyurmaktadr. Rzkn sana gelii gecikince çokça istifar

et. Çünkü Yüce Allah Kitab’nda: "Rabbinizden mafiret dileyin; çünkü O

çok balaycdr. (Mafiret dileyin ki,) üzerinize gökten bol bol yamur

indirsin, Sizi, mallar ve oullarla desteklesin; sizin için bahçeler var etsin,

rmaklar aktsn"* buyurmaktadr. Bu, dünyadadr. Âhiret için ise: "Sizin için

bahçeler var etsin, rmaklar aktsn" 3 buyurmaktadr. Ey Süfyân! Eer

sultandan veya bakasndan dolay zor duruma düecek olursan çokça: "Lâ

havle velâ kuvvete illâ billâh” de. Çünkü bu rahata çkmann anahtar ve

cennet hâzinelerinden bir hazinedir.”
4

Hakîm et-Tirmizî Nevâdiru'l-Usul’da Ebû Hureyre'den, Resûlullah'n (seiiaiiahu

aleyhi veseiiem) öyle buyurduunu nakleder: "Kime u dört ey verilmise,

muhakkak ki Allah ona u dört eyi de verir: Kime dua yapmak nasib edilmise,

kendisine cevap verilecektir. Çünkü Yüce Allah , «Bana dua edin ki duanza

icabet edeyim»5 buyurmutur. Kime istifar etmek nasib edilmise, o

balanacak demektir. Çünkü Yüce Allah, «Rabbinizden mafiret dileyin;

çünkü O çok balaycdr»

6

buyurmutur. Kime verilen nimetlere ükretme

nasib edilmise, fazlas verilecek demektir. Çünkü Yüce Allah, «Andolsun, eer

ükrederseniz elbette size nimetimi artrrm»1 buyurmutur. Kime tövbe

etmesi nasib edilmise, bu kiinin tövbesi kabul edilecek demektir. Çünkü Yüce

Allah, «0, kullarnn tövbesini kabul eden,
kötülükleri balayan ve

yaptklarnz bilendir»
8 buyurmutur.

"9

bn Merdûye'nin bn Mes’ûd’dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (saliaiiahu

aleyhi vessiism) öyle buyurmutur: “Kime verilen nimetlere ükretme nasib

edilmise, fazlas verilecek demektir. Çünkü Yüce Allah, «Andolsun, eer

1

brahim Sur. 7

* Nûh Sur. 10, 11, 12

3 Nûh Sur. 12

4 Ebû Nuaym (3/193).

5
Gâfir Sur. 60

6 Nûh Sur. 10

1 brahim Sur. 7
8 ûra Sur. 25

9 Hakîm et-Tirmizî (2/21 1).
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ükrederseniz elbette size nimetimi artrrm» buyurmutur. Kime tövbe

etmesi ncsib edilmise, bu kiinin tövbesi kabul edilecek demektir. Çünkü Yüce

Allah, «O, kullarnn tövbesini kabul eden, kötülükleri balayan ve

yaptklarnz bilendir»
2 buyurmutur.

"

bnu'n-Neccâr Tarih'te ve Diyâ el-Makdisî el-Muhtâre’de, Enes'ten

Resûlullah’n (saiiaiishu aleyhi veseiiem) öyle buyurduunu nakleder: "Kime u be ey
ilham edilmise, be eyden mahrum olmaz: Kime dua ilham edilmise, duasna

icabet edilmesinden mahrum olmaz. Çünkü Yüce Allah, «Bana dua edin ki

duanza icabet edeyim»3 buyurmutur. Kime tövbe ilham edilmise, tövbesinin

kabulünden mahrum olmaz. Çünkü Yüce Allah, «O, kullarnn tövbesini kabul

eden, kötülükleri balayan ve yaptklarnz bilendir»

4

buyurmutur. Kime

ükretmek ilham edilmise, (o nimetlerin) daha fazlasndan mahrum olmaz.

Çünkü Yüce Allah, «Andolsun, eer ükrederseniz elbette size nimetimi

artrrm buyurmutur. Kime istifar etmesi ilham edilmise, balanmaktan

mahrum olmaz. Çünkü Yüce Allah, «Rabbinizden mafiret dileyin; çünkü O
çok balaycdr»

6 buyurmutur. Kime infak etmek ilham edilmise, verdii

eyin yerine kendisine bakasnn verilmesinden mahrum olmaz. Çünkü Yüce

Allah, «Sarfettiiniz herhangi bir eyin yerine O daha iyisini koyar»7

buyurmutur."8

er. çy p* er V* p&k $
J fü

4
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"Sizden önceki Nûh, Âd ve Semûd kavimlerinin ve onlardan

sonrakilerin -ki onlar Allah'tan bakas bilmez- haberi size

1

brahim Sur. 7
2 ûra Sur. 25

3
Gâfir Sur. 60

A ûra Sur. 25
5 brahim Sur. 7
6
Nûh Sur. 10

7
Sebe Sur. 39

8
Diyâ (1814).
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gelmedi mi? Onlara peygamberleri mucizeler getirdiler de
onlar (öfkeden parmaklarn srmak için) ellerini azlarna

götürüp, «Biz sizinle gönderileni inkâr ediyoruz. Bizi

çardnz eyden de derin bir üphe içindeyiz» dediler."

(krâlîm Sur. 9)

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnü'I-Münzir ve ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre ibn Mes'ûd, bu âyeti, "& yj ^ öf 1SU3" eklinde

okur ve: "Neseb bilginleri yalan söylemektedir” derdi.
1

bn Ebî eybe ve bnü’I-Münzir, Amr b. Meymûn’dan ayn rivayette

bulunmutur.

- t *'

bnu’d-Durays'n Ebû Midez'den bildirdiine göre bir adam Ali b. Ebî

Tâlib’e: "Ben insanlarn nesebini bilirim” deyince, Hz. Ali: "Sen insanlarn

nesebini bilemezsin” karln verdi. Adam: "Hayr biliyorum” deyince, Hz.

Ali: "Yüce Allah'n: "Ad, Semud milletleri ile Ress’lileri ve bunlarn arasnda

birçok nesilleri de yerle bir ettik" buyruunu gördün mü?" 2 karln verdi.

Adam: "Ben birçok kiinin nesebini bilirim” deyince, Hz. Ali: "Sizden önceki

Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonrakilerin -ki onlar

Allah'tan bakas bilmez- haberi size gelmedi mi? Onlara peygamberleri

mucizeler getirdiler de onlar (öfkeden parmaklarn srmak için) ellerini

azlarna götürüp, «Biz sizinle gönderileni inkâr ediyoruz. Bizi çardnz
eyden de derin bir üphe içindeyiz» dediler

"3 âyetini gördün mü?"

karln verdi. Bunun üzerine adam sustu.

Ebû Ubeyd, bnü'I-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Urve b. ez-

Zübeyr der ki: "Bizler Adnan ile smail arasndakileri bilen kimseyi görmedik.”

Ebû Ubeyd ve bnü'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Adnan ve Hz.

smâil arasnda bilinmeyen otuz kii vardr" demitir.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs, âyet hakknda

öyle demitir: "Onlar, Allah'n Kitab’n duyunca ardlar ve ellerini

1 bn Cerîr (13/604).
1
Furkân Sur. 38

3 brahim Sur. 9
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azlanna götürüp: “Biz sizinle gönderileni inkâr ediyoruz. Bizi çardnz
eyden de derin bir üphe içindeyiz

"

1

getirdiiniz eye inanmyoruz.

Getirdiiniz eye kar büyük bir üphe içindeyiz" dediler/

Abd b. Humeyd, bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Katâde, “Onlara peygamberleri mucizeler getirdiler de onlar (öfkeden

parmaklarn srmak için) ellerini azlarna götürüp, «Biz sizinle

gönderileni inkâr ediyoruz. Bizi çardnz eyden de derin bir üphe

içindeyiz» dediler
"3 buyruunu açklarken öyle dedi: “Kavimleri ellerini,

sözlerini reddetmek üzere peygamberlerin azlanna götürdüler ve “Biz

sizinle gönderileni inkâr ediyoruz. Bizi çardnz eyden de derin bir

üphe içindeyiz
"4

deyip yalan söylediler. Çünkü Allah hakknda üphe yoktur.

Gökleri ve yeri yaratan, gökten su indiren ve sizin için ondan rzk çkaran,

sizin için görünen nimetleri aça çkaran Allah hakknda üphe olur mu?”

Ebû Ubeyd ve bnü’I-Münzir’in Mücâhid’den bildirdiine göre âyette

geçen ellerini azlarna götürmekten kast, peygamberlerin sözünü

reddedip yalanlamalandr.

Abdurrezzâk, Firyâbî, Ebû Ubeyd, bn Cerîr, bnü'l-Münzir, bn Ebî Hatim,

Taberânî ve Hâkim’in bildirdiine göre bn Mes'ûd,
,
“...ellerini azlarna

götürüp, ...”5 buyruunu: “Ellerini srdlar” eklinde açklamtr. Baka bir

lafzda ise: “Peygamberlerine olan kinlerinden dolay parmaklann srdlar-”

demitir.

6

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Zeyd, “...ellerini azlarna

götürüp, ..."7 buyruunu: “Parmaklann azlanna soktular” eklinde

açklam: “nsan sinirlendii zaman elini snr” demitir.

1

brahim Sur. 9
7

bn Cerîr (13/607).

3 brahim Sur. 9

4 brahim Sur. 9

5 brahim Sur. 9
6
Abdurrezzâk (1/341), bn Cerîr (13/605), Taberânî (9118, 9119) ve Hâkim (2/350, 351

"sahîh"). Heysemî, Mecmuu'z-Zevâid'de (7/43) der ki: "Kavilerden Abdullah b.

Muhammed b. Saîd b. Ebî Meryem zayftr.
7
brahim Sur. 9
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bn Ebî Hâtim’in Muhammed b. Ka’b el-Kurazî’den bildirdiine göre

“...ellerini azlarna götürüp, buyruu, yalanlamak mânâsndadr.

e# £4 ^>1: oijujj >ü ii 4 J dJii

Ojly Uli; Sf| pîî ol jSlî <Jl âi

,j--; jilaLi üjîU üjuT oii 11^ Üjjuaj jî

"Peygamberleri dedi ki: "Gökleri ve yeri yaratan Allah

hakknda üphe mi var? (Hâlbuki) 0, günahlarnz
balamak ve sizi belli bir zamana kadar ertelemek için

sizi (imana) çaryor. Onlar, «Siz de bizim gibi sadece birer

insansnz. Bizi babalarmzn taptklarndan alkoymak
istiyorsunuz. Öyleyse bize apaçk bir delil getirin» dediler."

(brahim Sur. 1 O)

bn Ebî Hâtim'in Mücâhid’den bildirdiine göre “O, günahlarnz

balamak ve sizi belli bir zamana kadar ertelemek için sizi (imana)

çaryor"1 buyruu: “Sizin için yazlm zamana kadar ertelemek”

mânâsndadr. Allah’n takdir ettii ecel gelince ertelenmez.

Ü U Jlp bjr&j ULi ÜLU jij 4)1 JU jjjg Slî ÜJ Uj

"Allah, bize yollarmz dosdoru göstermiken, biz ne diye

O'na tevekkül etmeyelim? Bize yaptnz eziyete elbette

katlanacaz. Tevekkül edenler, yalnz Allah'a tevekkül

etsinler." (ihrâhîn Sur. 1 2)

Deylemî’nin Müsnedu'l-Firdevs’te Ebu’d-Derdâ’dan merfu olarak

bildirdiine göre Allah'n Resulü Maiiaim aleyhi »eseiienO öyle buyurdu:
"
Pireler seni

rahatsz edecek olursa, bir bardak su alp yedi defa: »Allah, bize yollarmz

1

Îbrâhîm Sur. 9
3

Îbrâhîm Sur. lü
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dosdoru göstermiken, biz ne diye O'na tevekkül etmeyelim?..» âyetini

okuduktan sonra yatann etrafna serp

Mustafirî’nin ed-Da'avât'ta, Ebu'd-Derdâ'dan bildirdiine göre Resûlullah

(ssiiBiiBhu aleyhi veseiiem) öyle buyurdu: "Pire seni rahatsz edecek olursa, bir bardak

su alp yedi defa: “Allah, bize yollarmz dosdoru göstermiken, biz ne diye

O'na tevekkül etmeyelim?.." âyetini okuduktan sonra: «Eer müminseniz,

errinizi ve ezanz bizden çekiniz» deyip yatann etrafina serpersen,

geceyi onun errinden emin bir ekilde geçirirsin."

&L j\ jl i?

»JU-j

"nkâr edenler, peygamberlerine; «Andolsun, ya sizi

yurdumuzdan çkaracaz, ya da bizim dinimize dönersiniz»

dediler. Rableri de onlara öyle valyetti: Biz zalimleri

mutlaka yok edeceiz. Onlardan sonra sizi elbette o yere

yerletireceiz. Bu, makammdan korkan ve tehdidimden

saknan kimseler içindir." (ibrâbîm Sur. 13, 1 4)

ibn Cerîr, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs

der kî: "Peygamberleri ve müminleri, kavimleri zayf görüp eziyor, onlar

yalanlyor ve eski dinlerine dönmelerini istiyorlard. Allah, peygamberlerin ve

müminlerin küfür milletine tekrar dönmesini kabul etmemi ve Alah’a

güvenmelerini, zorbalara kar Allah'tan zafer dilemelerini emretm ,
kâfirlerin yurdunu kendilerinin elde edeceini vaad etmitir. Allah onlara

vaad ettiini yerine getirmi, onlar da Allah’n kendilerine emrettii gibi

kâfirlere kar Allah’tan zafer dilemilerdir.”
2

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiire

göre Katâde, "Onlardan sonra sizi elbette o yere yerletireceiz...'3

1

Deylemî (8442).

J bn Cerîr (13/615).

3 brâhîm Sur. 14
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buyruunu açklarken öyle dedi: "Allah onlara dünyada yardm, ahirette ise

Cennet vaad etmitir. Allah, Cennete kimin gireceini, "Rabbine kar

durmaktan korkan kimseye iki cennet vardr"
1

buyruuyla beyan etmitir.

Yüce Allah'n ikame ettii bir makam vardr. man sahipleri bu makamdan

korkup, ibadet ederler ve gece gündüz (Allah' raz edecek amelleri yapmak

için) çalrlar."
2

Hâkim ve Beyhakî u'abu'l-îman'âa bildirdiine göre ibn Abbâs der ki:

Yüce Allah, Allah’n Resulüne, "Ey inananlar! Kendinizi ve çoluk çocuunuzu

cehennem ateinden koruyun; onun yakt, insanlar ve talardr;

görevlileri, Allah'n kendilerine verdii emirlere ba kaldrmayan,

kendilerine buyrulanlar yerine getiren pek hain meleklerdir
"3 âyetini

indirdii zaman, bir gece Resûlullah (sailailahu aleyhi «sellem: bu âyeti sahabeye

okuyunca bir genç baylp yere dütü. Allah’n Resulü (saiiaiiabu aleyhi «senem) elini

gencin kalbine koyunca, kalbinin attn gördü ve: "Ey genç! «Lâ ilahe

lallah» de" buyurdu. Genç tevhid kelimesini söyleyince de Resûlullah (saiiaiishu

aleyhi Mseiiem) onu Cennetle müjdeledi. Sahabe: “Ey Allah'n Resulü! Aramzda bu

müjdeye muhatab olan bakalar da var m?” diye sorunca, Allah'n Resûlü:

"Yüce Allah'n , «Bu, makammdan korkan ve tehdidimden saknan kimseler

içindir»
4 buyurduunu duymadnz m!" buyurdu. 5

bn Ebi'd-Dünyâ, Hakîm et-Tirmizî Nevâdiru’t-Usul’de ve bn EbrHâtim'in,

Abdulazîz b. Ebî Revvâd'dan bildirdiine göre Allah’n Resûlü isaWi*u aleyhi vaseiiem),

"Ey inananlar! Kendinizi ve çoluk çocuunuzu cehennem ateinden

koruyun; onun yakt, insanlar ve talardr; görevlileri, Allah n kendilerine

verdii emirlere ba kaldrmayan, kendilerine buyrulanlar yerine getiren

pek hain meleklerdir
"6

âyetini okudu. Hakîm’in lafznda ise: "Ey inananlar!

Kendinizi ve çoluk çocuunuzu cehennem ateinden koruyun; onun yakt,

insanlar ve talardr; görevlileri, Allah'n kendilerine verdii emirlere ba
kaldrmayan, kendilerine buyrulanlar yerine getiren pek hain

1

Rahman Sur. 46
2 bn Cerîr (13/613, 22/237).

3 Tahrim Sur. b
4 brahim Sur. 14

5 Hâkim (2/351
"
sahîh ") ve Beyhakî (734).

6
Tahrîm Sur. 6
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meleklerdir

"

1

âyeti nazil olunca, Resûlullah (sBiiaiiahu eleyin ««Hem) bunu sahabeye

okudu” eklindedir. Bu srada aralarnda olan bir ihtiyar -Hakîm’in lafzna

göre, genç-: “Ey Allah'n Resulü! Cehennem talan, dünyadaki talar gibi mi?”

diye sordu. Hz. Peygamber Maiitu aleyhimeNm): “Canm elinde olana yemin ederim

ki. Cehennem kayalarndan bir kaya, dünya dalarndan daha büyüktür

'

cevabn verince, ihtiyar bayld. Resûlullah MaJaiu aleyhi «sillem) elini ihtiyarn

kalbine koyup adamn yaadn görünce: "«Lâ ilahe ilallah» de" diye

seslendi. htiyar, tevhid kelimesini söyleyince de Resûlullah (sslailahu aleyhi vEseiie n)

onu Cennetle müjdeledi. Sahabe: "Ey Allah'n Resûlü! Aramzda bu müjdeye

muhatab olan bakalan da var m?” diye sorunca, Allah'n Resûlü (sBiiallahu bMh

veseiiem): “Evet . Yüce Allah, «Rabbine kar durmaktan korkan kimseye iki

cennet vardr»1
ve «Bu, makammdan korkan ve tehdidimden saknan

kimseler içindir»* buyuruyor" cevabn verdi .
4

Hâkim, Hammâd b. Ebî Humeyd vastasyla MekhûPden, o sahabeden oian

yâd b. Süleyman’dan, Resûlullah'n (saflaiiahu aleyhi vesaiiem) öyle buyurduunu

nakleden "Mele-i A'lâ'dan bana bildirdiine göre ümmetimin hayrllarndm

öyle kimseler vardr ki, Rablerinin rahmetinin geniliine güvenerek toplum

içinde gülerler, azabndan korktuktan için de gizlice alarlar. Temiz evlerde ve

mescitlerde sabah akam Rablerini zikrederler, Allah'n rahmetini umarak ve

azabndan korkarak dilleriyle dua ederler, elleriyle sesli ve sessiz olarak isterler,

her ilerinin sonunda ve balangcnda kalpleriyle Allah'a yönelirler. nsanlara

külfetleri hafif kendilerineyse ardr. Yeryüzünde karncann yürüyüü gibi

yalnayak gösteri yapmadan sükûnet içinde yürürler. Kur’ân't okurlar, kurban

keserler, eski püskü giyerler ve Allah tarafndan onlarn üzerinde hazr ahitler,

koruyan gözler vardr. Bunlar, kullan iyi tanrlar ve ülkelerinin durumunu

tefekkür ederler. Bunlann ruhlan dünyada, kalpleri ise âhirettedir. Bütün

tasalan, ilerisi (âhiret) içindir. Kabirleri, yolculuktan ve varacaktan yer için

hazrlklann yapmlardr." Resûlullah (sBiaiBhu aleyhi yenilen) böyle buyurduktan

1

Tahrim Sur. 6
1
Pahnân Sur. 46

3 brahim Sur. 14

4 bn Receb et-Tahvîfu minen-nâr'da (sh. 140) geçtii üzere bn Ebi’d-Dünyâ ve Hakim

et-Tirmizî (1/184).
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sonra, “Bu, makammdan korkan ve tehdidimden saknan kimseler içindir
"1

âyetini okudu.

"Peygamberler, Allah'tan yardm istediler ve her inatç

zorba hüsrana urad." (iUâkîm sur. 15)

bn Cerîr, bnü’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid,

“Peygamberler, Allah'tan yardm istediler ve her inatç zorba hüsrana

urad" buyruunu: “Bütün peygamberler (Allah'tan) yardm istediler. Hakka

kar olan ve ondan kaçan her inatç hüsrana urad" eklinde açklamtr.

1

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Katâde bu âyeti: “Peygamberler kavimlerine kar (Allah’tan) yardm

istediler. Hakka kar olan ve ondan yüz çeviren, "Lâ ilahe illallah" demeyi

reddeden her inatç hüsrana urad” eklinde açklamtr.

3

bn Cerîrîin brâhim en-Nehaî'den bildirdiine göre kelimesi, haktan

yüz çeviren mânâsndadr.
4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ka'b(u'l-ahbâr) der ki: “Yüce Allah

kyamet günü, cinleri, insanlar, hayvanlan ve bütün mahlûkat bir yerde

toplar. Cehennemden bir boyun uzanr ve: “Allah ile birlikte baka ilah

edinen, büyüklenen soylu ve inatç zorbalar için görevlendirildim" deyip

bunlan, tpk kuun taneyi toplad gibi toplar ve üzerlerine kapanr. Sonra

onlar ateten, dalama denilen bir ehre götürür. Hesaba çekilmeden önce

orada üç yüz yl dolarlar."

Tirmizî, bn Merdûye ve Beyhakî u'abu'l-îman'öa, Ebû Hureyre'den,

Resülullah’n {saiiaiiahu Beytn vesetiem) öyle buyurduunu nakleden "Kyamet günü

Cehennem'den bir boyun çkar ki, onun gören iki gözü iiten, iki kula ve

konuan bir dili vardr. Bu boyun: «Ben üç snf için görevlendirildim: Her

' brahim Sur. 14

1 bn Cerîr (13/614, 615).

3 Abdurrezzâk (1/341) ve bn Cerîr (13/616).
4
bn Cerîr (13/615).



476
-fl brahim Sûresi&

inatç zorbaya, Allah ile birlikte bakalarna ilahtk yaktranlara, resim ve

heykel yapanlara» der.

bn Ebî eybe, Ahmed, Bezzâr, Ebû Ya’lâ, Taberânî M. el-Evsafta ve tan

Merdûye’nin bildirdiine göre Allah'n Resulü Miaiiahu aleyh mdM öyle buyurdu:

"Kyamet günü Cehennemden bir boyun çkar, fasih bir dille konuur. Gören iki

gözü ve konuan dili olan bu boyun: «Ben, her inatç zorbaya, Allah ile birlikte

bakalarna ilahlk yaktranlara, bir kiiyi, ksas gerektirecek bir durum

yokken öldürenlere görevlendirildim» der. Onlarn üzerine kapanr ve dier

insanlardan be yüz yl önce onlar cehenneme atar."
2

bn Ebî eybe’nin Ebû Mûsa'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (saüai.ahu

atey+ metten):
"
Cehennemde

,
Hebheb denilen bir vadi vardr ve her zorbay oraya

yerletirmesi Allah üzerine haktr" buyurdu.*

Tastî’nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre Nâfi b. el-Ezrak ona: âyette

geçen jlip- buyruunun mânâsn sorunca, bn Abbâs: “Cebbâr,

yeryüzünde aylak aylak dolaan kiidir. natç ise, Allah'n hakk konusunda

inatç olandr" cevabn verdi. Nâfi: "Peki, Araplar öylesi bir ifadenin ne

anlama geldiini biliyorlarm ki?” diye sorunca da, bn Abbâs öyle demitir:

“Tabi ki! Yoksa airin

‘'Yeminimle srarc karakteri bellidir

Her kalbi srarc olan zorbann vay haline" dediini bilmez misin?”5

LP ^P 4\jj jaj C-i* jA Uj l>1& J ja

"Hüsrann ardndan da cehennem vardr. Orada kendisine

1

Tirmizî (2574) ve Beyhakî (6317). Sahih hadistir. Elbânî (Sahih Sünen et-Tirmi2î. 2183).

J bn Ebî eybe (13/160), Ahmed 17/450 (11354), Bezzâr Kefu'l-Estâr (3500), Ebû Ya'li

(1138, 1146) ve Taberârû (318, 3918). Müsned'in muhakkikleri hadisin bir ksmnn
sahlhun liayrihi olduunu söylemitir.

3 bn Ebî eybe (13/165).

4 brâhîm Sur. 15

5
Mesâi} Nâfi (251).
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irinli su içirilecektir. Onu yudumlamaya çalacak, fakat

boazndan geçiremeyecektir. Ona her yönden ölüm gelecek

fakat ölmeyecek, arkasndan da iddetli bir azap

gelecektir/' (krâkîm Sur. 16, 17)

Ahmed, Tirmizî, Nesâî, bn Ebi'd-Dünyâ Sfatu'n-Nâr'da, Ebû Ya'lâ, bn

Cerîr, bnü'1-Münzir, ibn Ebî Hatim, Taberânî, Ebû Nuaym el-Hilye’de, Hâkim,

bn Merdûye ve Beyhakî el-Ba's ve'n-Nuur

1

da, Ebû Umâme’den,

Resûlullah’n (saiiaiiahu aleyhi »eailen), “Hüsrann ardndan da cehennem vardr.

Orada kendisine irinli su içirilecektir. Onu yudumlamaya çalacak, fakat

boazndan geçiremeyecektir. Ona her yönden ölüm gelecek fakat

ölmeyecek, arkasndan da iddetli bir azap gelecektir" buyruu hakknda

öyle dediini bildirir: “rinli su, azna yaklatrlacak ve ondan tiksinecektir.

Kendisine yaklatrldnda yüzünü yakp kavuracak ve bann derisi

düecektir. Onu içtii zaman barsaklar kopup makadndan çkacaktr. Yüce

Allah: «Atete temelli kalan ve barsaklarn parça parça edecek kaynar su

içirilen kimseler»' ve «(Susuzluktan) imdat dileyecek olsalar imdatlarna,

erimi maden gibi yüzlerihalayan bir su ile cevap verilir. Ne fena biriçecek ve

ne kötü bir kalma yeri»
1
buyurmaktadr. "

3

bn Ebî eybe’nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre buyruundan

kast, kâfirin derisi ve etinin arasndan akacak olan svdr.

5

Abd b. Humeyd ve bn Ebî Hâtim'in krime’den bildirdiine göre

buyruundan kast, irin ve kandr.

1 Muhammed Sur. 15

3
Kehf Sur. 29

3 Ahmed 36/615 (22285), Tirmizî (2583), Nesâî S. el-Kubrâ (11263), bn Ebi’d-Dünyâ

(83), bn Cerir (13/620), bn Kesîr Tefsîr'de (4/405) geçtii üzere bn Ebî Hatim, Taberânî

(7460), Ebû Nuaym (8/182), Hâkim (2/351 "sahih") ve Beyhakî (602). Zayf hadistir (bak:

Elbârü, Da’Jf Sünen et-Tirmizi, \7T).

4 brahim Sur. 16

5 bn Ebî eybe (13/522).
6
brahim Sur. 16



478 Ü3 brahim Sûresi g-

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnü'l-Münzir ve BeyhakîVin el-Ba's vt'rt-

Nuûr’da, Mücâhid'den bildirdiine göre "jj buyruundan kast, kan ve

rindir/

Abdurrezzâk, Abd b. Humeyd, bn Cerir, bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in

Katâde'den bildirdiine göre "jj.u>"
3 buyruundan kast, kâfirin eti ve

derisinin arasndan akacak olan svdr .

4

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Hasan(- Basri) der ki: "Eer cehennem

rininden bir kova gökten sarktlsayd, yeryüzü halk onun kokusunu hisseder

ve bu koku onlara dünyay bozard."5

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs, "Ona her yönden ölüm

gelecek fakat ölmeyecek, arkasndan da iddetli bir azap gelecektir
"6

buyruunu açklarken öyle dedi: "Ona her yönden gelecek olan azabn

çeitleridir. ayet ölecek olsa onlardan ölümün gelmeyecei hiç bir çeidi

yoktur. Fakat onlar ölmeyecektir. Çünkü Allah onlarn ölümlerine

hükmetmemitir."

bn Cerîriin bildirdiine göre Mücâhid, "Ona her yönden ölüm gelecek

fakat ölmeyecek, arkasndan da iddetli bir azap gelecektir
"7 buyruunu

açklarken öyle dedi: "Can boazna taklr, ama ne ölmesi için azndan
çkabilir, ne de rahatlamas için tekrar içine dönebilir."

8

bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Meymûn b. Mihrân,

"Ona her yönden ölüm gelecek fakat ölmeyecek, arkasndan da iddetli bir

azap gelecektir
"9 buyruunu açklarken: "Ölüm ona her kemik, damar ve

sinirden gelir" demitir.

1

brâhîm Sur. 16

J bn Cerir (13/618, 619) ve Beyhakî (607).

3 brahim Sur. 16

4
Abdurrezzâk (1/341) ve bn Cerir (13/619).

5
ibn Ebî eybe (13/161).

6
brahim Sur 17

' brâhîm Sur. 17

8 bn Cerir (13/621).

9 brahim Sur. 17
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Ebu'-eyh’in el-Azame’de bildirdiine göre Muhammed b. Ka’b, "Ona her

yönden ölüm gelecek fakat ölmeyecek, arkasndan da iddetli bir azap

gelecektir"’ buyruunu açklarken: “Ölüm ona her organ ve eklemden gelir"

demitir.

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnü’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre brahim et-Teymî, “Ona her yönden ölüm gelecek fakat ölmeyecek,

arkasndan da iddetli bir azap gelecektir"* buyruunu açklarken: “Ölüm

ona bedenindeki her saç dibinden gelir ve onun için devaml bir azab vardr”

demitir. 5

bnü’l-Münzir’in Fudayl b. yâd'dan bildirdiine göre âyette geçen iddetli

azabdan kast, nefes almalarnn önlenmesi ve nefeslerinin içinde tutulmas

demektir.

u j b'A fi
44SI »uj

(
4JU ijjiir ö*iî jsî

-L*JI jk JJLIi f
ö

V

“Rablerini inkâr edenlerin durumu udur: Onlarn ileri,

frtnal bir günde rüzgârn iddetle savurduu küle benzer
(Dünyada) kazandktan hiçbir eyin (âhirette) yararm
görmezler, ite bu, derin sapklktr.” (lâhim Sur. s)

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs, “Rablerini inkâr

edenlerin durumu udur. Onlarn ileri, frtnal bir günde rüzgârn iddetle

savurduu küle benzer. (Dünyada) kazandklar hiçbir eyin (âhirette)

yararn görmezler. te bu, derin sapklktr"4 buyruunu açklarken öyle

dedi: “Rablerini inkar edenler, Allah’tan bakasna ibadet edenlerdir.

Bunlarn ileri kyamet gününde frtnal bir günde rüzgârn iddetle

1

brahim Sur. 17
2
brahim Sur. 17

3 bn Ebî eybe (13/432) ve bn Cerîr (13/621).

4 brahim Sur. 18
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savurduu küle benzer. Frtnal günde savrulan külden bir fayda

salanmad gibi, bunlann da amellerinin kendilerine hiçbir faydas olmaz ." 1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî, bu âyet hakknda öyle demitir:

"Kâfirlerin amelleri, rüzgârn savurup topraa vurduu kül gibidir. Topraa

karan külden bir ey görünmedii ve ondan faydalanlamad gibi, bu

kafirlerin amellerinden de bir ey görünmez ve kafirler bu amellerden bir

fayda salayamazlar."

bn Cerîr ve bnü'l-Münzir'in bn Cüreyc’den bildirdiine göre “

buyruundan kast, rüzgârn külü tamasdr.

2

9 9 / •-

ZjLj M ül y |»JÎ

JbJl^ .L
* *

"Allah'n, gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak

yarattn görmedin mi? Dilerse sizi giderir ve yeni bir halk

getirir." (l)rulîm Sur. ltt)

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnü'l-Münzir'in Katâde'den bildirdiine göre

"jjoS- o\j
ms

9 buyruu, “Yeni bir halk (toplum) getirir" mânâsndadr.

LîLj IJ \jy&k\ j^jJLJ alg» I

i JLi

Hp^ û üiJük jj ijju ^ in ^ oyü

â* d u fi

"nsanlarn hepsi Allah'n huzuruna çkacak ve güçsüzler

büyüklük taslayanlara diyecek ki: «üphesiz bizler size

uymutuk; imdi siz az bir ey olsun, Allah'n azabndan
bizi koruyabilecek misiniz?» Onlar da, «Eer Allah bizi

doru yola eritirseydi, biz de sizi doru yola eritirirdik.

imdi szlansak da, sabretsek de bizim için bîrdir. Artk

’ bn Cerîr (13/624, 625).

3 bn Cerîr (13/624).
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bizim için hiçbir kurtulu yoktur» derler/' (brahim Sur. 2l)

bn Cerîr ve bnü’l-Münziriin bn Cüreyc'den bildirdiine göre “•UmJI"

buyruu tâbi olanlar, "ij’çfcLLi” ise idareciler mânâsndadr .

1

bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Zeyd b. Elem, "imdi

szlansak da, sabretsek de bizim için birdir. Artk bizim için hiçbir kurtulu

yoktur" buyruunu açklarken: "Yüz sene szlanmlar, yüz sene de

sabretmelerdi" demitir.

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Zeyd, âyet hakknda öyle demitir:

"Cehennemlikler birbirlerine: «Gelin biz de alayalm ve Allah'a yalvaralm.

Çünkü Cennetlikler cennete alamalan ve Allah'a yalvarmalan ile

kavumulardr» derler ve alarlar. Bunun onlara hiç bir fayda vermediini

gördüklerinde: «Gelin sabredelim. Çünkü Cennet halk, cennete ancak sabrla

ulamlardr» derler ve görülmemi bir ekilde sabrederler, ama bu

sabrlarnn onlara bir faydas olmaz. Bunun üzerine: "imdi szlansak da,

sabretsek de bizim için birdir. Artk bizim için hiçbir kurtulu yoktur"

derler."
1

bn Ebî Hatim, Taberânî ve bn Merdûye, Ka'b b. Mâlik'ten bildirir:

Resûlullah (saiiaiiahu eieyhi meiiem) zannedersem, "imdi szlansak da, sabretsek de

bizim için birdir. Artk bizim için hiçbir kurtulu yoktur" buyruu hakknda

öyle buyurdu: "Cehenemlikler: « Gelin sabredelim» derler ve be yüz yl

sabrederler. Sabretmelerinin kendilerine fayda salamadn görünce de:

«Gelin Allah’a yalvaralm» derler ve be yüz yl alarlar. Bunun da kendilerine

bir fayda salamadn görünce, «imdi szlansak da, sabretsek de bizim için

birdir. Artk bizim için hiçbirkurtulu yoktur» derler.
"3

JiJl jJ>j ,srjj>j âi l\ -/i UJ ikJi jlîj

1 bn Cerîr (13/626).
1 bn Cerîr (13/627, 628).

3 Taberânî 19/84, 85 (172) ve Lisânu'l-Mîzân'da (1/469, 470) geçtii üzere bn Merdûye.

Ravilerden Enes b. Ebi'l-Kâsm'm ismi ve ondan rivayet edenler hakknda ihtilaf vardr.

Ebû Hatim bu kiinin meçhul olduunu söylemitir. el-Cerhu ve’t-Ta'dîl (2/288) ve

Lisânu'l-Mîzân'

a

(1/469) bakn.
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ot SlJ OlÜLi ^ (JöU J ülsr Uj jdGüti

yil ^t Uj Üt U (JC-Ot ij^ji

j

jgt 4.1JU j-jûü o|j ^ ojiürjit u.

" bitirilince eytan da diyecek ki: üphesiz Allah, size

gerçek olan söz verdi. Ben de size söz verdim, ama yalanc

çktm. Zaten benim sizi zorlayacak bir gücüm yoktu. Ben
sadece sizi çardm, siz de hemen bana geliverdiniz. O
hâlde beni knamayn, kendinizi knayn. Artk ben sizi

kurtaramam, siz de beni kurtaramazsnz. üphesiz ben.

daha önce sizin, beni Allah'a ortak komanz kabul

etmemitim. üphesiz, zalimlere elem dolu bir azap vardr/'
(brâhîm Sur. 22)

bnu’l-Mübârek Zühd'öe, bn Cerîr, bn Ebî Hatim, Taberânî, bn Merdûye

ve bn Asâkir zayf isnâdla, Ukbe b. Âmir'den, Resûlullah'n MeiMu Herh »îseiiem)

öyle buyurduunu nakleder: "Allah, ilklen ve sonlan toplayp aralannda

hükmedip, hükmetmeyi bitirdii zaman müminler: «Rabbimiz hakkmzda

hükmedip, hükmetmeyi bitirdi. Bizim için kim efaat edecek?» deyip

:

«Âdem'e

gidelim. Allah onu kendi eliyle yaratm ve onunla konumutur» derler. Hz.

Âdem'e gidip: «Rabbimiz hakkmzda hükmedip, hükmetmeyi bitirdi. Kalk ve

(bizim için) Rabbimize efaatçi ol» derler. Hz. Âdem: «Nuh'a gidiniz» deyince,

Hz. Nuh'a giderler ve Nûh, onlara Hz. brahim’e gitmelerini söyler. brahim'e

gittiklerinde, brahim, Hz. Musa'ya gitmelerini söyler. Ona gittiklerinde ise

Musa, Hz. sa’ya gitmelerini söyler. sa'ya gittiklerinde ise sa: «Size Arap ve

ümmi olana gitmenizi tavsiye ederim» deyince, bana gelirler.

Allah, kalkmam için izin verir ve oturduum yerden öyle güzel bir koku

yükselir ki onu hiç kimse koklamamhr. Nihayet Rabbma varrm vt beni

efaatçi klar. Benim için bamn klndan iki ayamn trnaklarna kadar bir

nûr yaratr. Sonra kâfirler: «Müminler, kendilerine efaat edecek olan buldular.

Bizi saptran blis'ten bakas deildir» derler ve blis'e gidip: «Müminler

,

kendilerine efaat edecek olan buldular, sen de kalk bize efaat et. Bizi saptrm
olan endin» derler. blis kalkar ve oturduu yerden öyle pis bir koku yükselir

ki, onu hiç kimse koklamamtr. Sonra blis Cehenneme atlmak için (azab
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daha idetli hissetmesi için) büyütülür ve o zaman : «üphesiz Allah, size gerçek

olan söz verdi. Ben de size söz verdim amayalanc çktm» der.

bn Cerîr'in bildirdiine göre Muhammed b. Ka’b el-Kurazî, " bitirilince

eytan da diyecek ki: üphesiz Allah, size gerçek olan söz verdi. Ben de

size söz verdim ama yalana çktm. Zaten benim sizi zorlayacak bir gücüm

yoktu. Ben sadece sizi çardm, siz de hemen bana geliverdiniz. 0 hâlde

beni knamayn, kendinizi knayn. Artk ben sizi kurtaramam, siz de beni

kurtaramazsnz. üphesiz ben, daha önce sizin, beni Allah'a ortak

komanz kabul etmemitim'” buyruunu açklarken öyle dedi: "iblis

kalkp: "üphesiz Allah, size gerçek olan söz verdi. Ben de size söz verdim

ama yalanc çktm. Zaten benim sizi zorlayacak bir gücüm yoktu. Ben

sadece sizi çardm, siz de hemen bana geliverdiniz. O hâlde beni

knamayn, kendinizi knayn. Artk ben sizi kurtaramam (Size bir faydam

dokunmaz), siz de beni kurtaramazsnz” dedi. biis'e uyanlar onun bu

söylerini duyunca kendi kendilerine kzarlar ve onlara: "Allah'n gazab, sizin

birbirinize olan öfkenizden daha büyüktür; imana çarldnzda inkar

ederdiniz” 3 diye seslenilir.

bn Cerîr, bnü’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’în bildirdiine göre Hasan(-

Basri) der ki: Kyamet günü blis hitab etmek için ateten bir minberin üzerine

çkar ve: "üphesiz Allah, size gerçek olan söz verdi. Ben de size söz

verdim ama yalanc çktm. Zaten benim sizi zorlayacak bir gücüm yoktu.

Ben sadece sizi çardm, siz de hemen bana geliverdiniz. O hâlde beni

knamayn, kendinizi knayn. Artk ben sizi kurtaramam (yardm edemem),

siz de beni kurtaramazsnz. üphesiz ben, daha önce sizin, beni Allah'a

ortak komanz - yani, Dünyadayken bana itaat etmenizi- kabul

etmemitim"4 der .

5

1

Ibnu'l Mübarek, Züfni, Zxviiiu .Vua/m (374), bn Cerîr (13/630, 631), bn Kesir

Tefsir'de (4/4Ü9) geçtii üzere bn Ebî Hatim, Taberânî 17/320, 321 (887) ve bn Asâkir

(7/453). Heysemi, Mecmuu ’z-Zevâid'de (10/376), ravilerden Abdurrahman b. Ziyâd b.

En'un'un zayf olduunu söylemitir.
3

brahim Sur. 22

3 Mümin Sur. 10

4 brahim Sur. 22
5 bn Cerîr (13/631).



484 £ brahim Sûresi g.

bn Cerir ve bnü’l-Münzir'in a'bPden bildirdiine göre Kyamet günü iki

hatip kalkacaktr. Birisi blis, dieri ise sa b. Meryem'dir. blis, taraftarlarnn

huzurunda durup, âyette geçenleri söyleyecek, Hz. sa (aMnefem) ise: "Ben

onlara, ancak bana emrettiini söyledim: «Benim de Rabbim, sizin de

Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin» dedim. çlerinde bulunduum müddetçe

onlar üzerine kontrolcü idim. Beni vefat ettirince artk onlar üzerine

gözetleyici yalnz sen oldun. Sen her eyi hakkyla görensin"

1

diyecektir
J

bn Ebî eybe ve bnü’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Mes'ûd:

"nsanlardan bazlarn eytan, tpk sizden birinin devesini çöktürdüü gibi

diz çöktürüp zillete düürür” demitir.

bn Ebî Hâtim’in bn Abbâs'tan bildirdiine göre, "Artk ben sizi

kurtaramam (yardm edemem), siz de beni kurtaramazsnz. üphesiz ben,

daha önce sizin, beni Allah'a ortak komanz kabul etmemitim" 3 buyruu:

"Ne ben size bir fayda salayabilirim, ne de siz bana bir fayda

salayabilirsiniz” mânâsndadr. eytan Allah'a ortak komak ise ona ibadet

etmektir.

Abdurrezzâk ve bnü’l-Münzir’in Katâde’den bildirdiine göre " ti 11

buyruu: "Ben size yardm edemem” mânâsndadr.4

bn Cerîr, bnü'l-Münzir ve ibn Ebî Hâtfm’in Mücâhid'den bildirdiine göre

j&î Ü3” buyruu: "Bana yardm edemezsiniz” mânâsndadr.5

Abd b. Humeyd ve bnü’l-Münzir’in Katâde'den bildirdiine göre "Beni

Allah'a ortak komanz kabul etmemitim "6 buyruu: "Sizin beni ortak

komanz sebebiyle üphesiz ben Allah'a isyan etmi idim” mânâsndadr.

jl+iSh ^ ol!»- cpUJÜJl j J>-âî

3

1

Mâide Sur. 117
J bn Cerir (13/629, 630).

* brahim 5u r. 22

4 Abdurrezzâk (1/341).

s bn Cerir (13/632).

6
brahim Sur. 22
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'nanan ve salih ameller ileyenler, Rablerinin izniyle,

ebedî kalacaKlan ve içlerinden rmaklar akan cennetlere

sokulacaklardr. Oradaki esenlik dilekleri «Selâm»dr."
(brâlîm Sur. 23)

bn Cerîr ve bnü’l-Münzir’in bildirdiine göre bn Cüreyc, "Oradaki

esenlik dilekleri «Selâm»dr" buyruunu açklarken: "Melekler onlara

Cennette selam verirler" demitir .

1

C-Iî l«L» *d> Î>isr y. UlsrSdi * Jg Jî
v 9 * * / *

I

JlLiSlI âl 4i) s>k o-r 3 ^3 * »UZJI j
Jji ot c^- ^

j'j* ^ ^ U^j^ 1

"Görmedin mi, AUat güzel bir sözü nasl misal getirdi?

(Güzel bir söz), kökü salam, dallan göe yükselen bir aaç
gibidir. Bu aaç, Rabbinin izniyle her zaman meyvesini

verir. Öüt alsnlar diye Allah insanlara misaller getirir.

Kötü bir sözün durumu da; yerden kopanlm, ayakta

durma imkân olmayan kötü bîr aacn durumu gibidir."

(krâhîm Sur. 24- 2ö)

ibn Cerîr, bnü'I-Münzir, bn Ebî Hatim ve Beyhakî el-Esmâ ve's-Sifât’ta, bn

Abbâs’n, "Görmedin mi, Allah güzel bir sözü nasl misal getirdi? (Güzel bir

söz), kökü salam, dallar göe yükselen bir aaç gibidir. Bu aaç, Rabbinin

izniyle her zaman meyvesini verir, öüt alsnlar diye Allah insanlara

misaller getirir. Kötü bir sözün durumu da; yerden koparlm, ayakta

durma imkân olmayan kötü bir aacn durumu gibidir"' buyruunu

açlarken öyle dediini bildirir: "Gücel söz, lâ ilahe illallah sözüdür. Güzel

aaç ise mümindir. Lâ ilahe illallah sözü her zaman müminin kalbindedir.

1

bn Cerîr (13/634).

1

brâhîm Sur. 24, 25, 26
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Müminin ameli bu sözle semaya yükseltilir. Kötü sözden kast irk, kötü

aaçtan kast ise kâfirdir. irkin, kâfirin tutunabilecei ne kökü, ne delili

vardr ve Allah irkle beraber hiçbir ameli kabul etmez ."1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs, "Görmedin mi,

Allah güzel bir sözü nasl misal getirdi? (Güzel bir söz), kökü salam, dallar

göe yükselen bir aaç gibidir. Bu aaç, Rabbinin izniyle her zaman

meyvesini verir. Öüt alsnlar diye Allah insanlara misaller getirir. Kötü bir

sözün durumu da; yerden koparlm, ayakta durma imkân olmayan kötü

bir aacn durumu gibidir
" 2 buyruunu açlarken öyle dedi: "Güzel aaçtan

kast mümindir. Salam kökten ve göe yükselen dallardan kast ise,

müminin yeryüzünde yapt amellerin ve söyledii sözlerin, o yeryüzünde

olduu halde semaya ulamasdr. Her zaman meyve vermesinden kast,

gece gündüzün her saatinde Allah' zikretmesidir. Allah, kötü aac da kâfire

misal vermitir. Kötü aaç ise yerden kopmutur ve salam durmaz. Aacn
ayakta duramamasndan kastedilen, kâfirin amelinin kabul edilmemesi ve

Allah'a yükseltilmemesidir. Kâfirin yeryüzünde ne sabit kökleri ne de gökte

dallan (kabul edilmi) amelleri vardr. Onun ne dünyada, ne de âhirette salih

ameli yoktur."3

bn Cerîriin bildirdiine göre Rabî b. Enes, bu âyeti
“

l^Lâl iik öjiiii

j eklinde okuyup öyle dedi: "Bu misal mümin için, Allah’a hlâsla

kul olmas ve Ona ortak komadan ibadet etmesi sebebiyle verilmitir.

Müminin amelinin asl yerde sabit, zikri ise göktedir. Her zaman meyve

vermesi ise amelinin, gündüzün banda ve sonunda (Allah'a) yükselmesidir.

Kötü söz, kâfire misal verilmitir. Kâfirin ne yeryüzünde ameli vardr, ne de

semada anlr. Bu kiilerin amelleri, yerden kopanlm, ayakta durma imkân

olmayan kötü bir aaç gibidir ve günahlann srtlannda tarlar."5

bn Cerîriin bildirdiine göre Dahhâk, “Görmedin mi, Allah güzel bir sözü

nasl misal getirdi? (Güzel bir söz), kökü salam, dallar göe yükselen bir

bn Cerir (13/135) muhtasar olarak ve Beyhakî (206). el-Esmâ ve's-Sifât'm

muhakkikleri hadisin senedinin zayf olduunu söylemitir,
:

brahim Sur. 24, 25, 26

5 bn Cerîr (13/644, 655).

4 brahim Sur. 24
5 bn Cerîr (13/636. 656).
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aaç gibidir. Bu aaç, Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir, öüt
alsnlar diye Allah insanlara misaller getirir. Kötü bir sözün durumu da;

yerden koparlm, ayakta durma imkân olmayan kötü bir aacn durumu

gibidir"' buyruunu açklarken öyle dedi: “Her zaman meyve veren aaç

mümine misal verilmitir. Mümin, gündüzün her an ve her saati, gecenin her

saati ve yaz k Allah'a itaat eder. Allah, kâfire, yerden koparlm, ayakta

durma imkân olmayan kötü bir aac misal vermitir. Bu aacn ne kökü, ne

de dallan vardr. Ne meyveleri vardr, ne de bir ie yarar. Ayn ekilde kâfir de

ne hayr yapar, ne de hayr söyler. Allah da, kâfirde ne hayr, ne de bereket

yaratmtr.’’
1

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Rabî b. Enes der ki: “Allah, kendisine

itaati nur, isyan ise zulmet yapmtr. Dünyada iman kyamet günü

aydnlktr. Kökü ve dallan (imansz olan ve samimi) olmayan söz ve amelde

hayr yoktur. Allah, iman ile küfre misal verip, “Görmedin mi, Allah güzel bir

sözü nasl misal getirdi? (Güzel bir söz), kökü salam, dallar göe yükselen

bir aaç gibidir. Bu aaç, Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öüt
alsnlar diye Allah insanlara misaller getirir. Kötü bir sözün durumu da;

yerden koparlm, ayakta durma imkân olmayan kötü bir aacn durumu

gibidir”* buyurmutur. Bu, iman ve küfre verilen misaldir. Mümin ve ihlâsl

kul âyette zikredilen (meyve veren) aaçtr. Bu aacn kökleri salam, dallan

ise göe yükselmitir. Salam kökten kast, Allah’a ihlâsla balanmak ve Ona

ortak komadan ibadet etmektir. Dallar, sevaplardr. Bu kiinin ameli

gündüzün balangcnda ve sonunda göe yükselir. Bu da aacn, Rabbinin

izniyle her zaman meyve vermesine benzetilmitir. Kul u dört ameli bir

arada toplarsa hiçbir fitne kendisine zarar veremez: Sadece Allah'a ihlâsla

balanmak, Ona ortak komadan ibadet etmek, ondan korkmak, onu

sevmek ve zikretmek."

bn Ebî Hâtim’in Katâde'den bildirdiine göre bir adam: “Ey Allah'n

Resulü! Servet sahipleri bütün sevaplar alp götürdüler" deyince Hz.

Peygamber (»ailalWu sltyhi reselleri) öyle buyurdu:
"
Kii dünya malna yönetse,

bazsnt bazs üzerine ysa ne dersin göe ulaabilir mi? Sana kökü yerde,

1

brahim Sur. 24, 25, 26

’ bn Cerir (13/645, 657).

* brahim Sur. 24, 25, 26
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dallan gökte olan bir ameli haber versem olmaz m? Her namazn arkasndan on

kere Lâ ilahe illallah, Allahu Ekber, Sübhanallah, Elhamdülillah, de. te bunun

kökü yerde, dallan göktedir.

Tirmizî, Nesâî, Bezzâr, Ebû Ya’lâ, bn Cerîr, bn Ebî Hatim, ibn Hibbân,

Hâkim ve bn Merdûye’nin Enes’ten bildirdiine göre Allah'n Resûlu’ne

(siiaiishu aleyhi vaseiiem) bir tabak hurma getirilince: “Güzel söz, kökü salam, dallar

göe yükselen bir aaç gibidir. Bu aaç, Rabbinin izniyle her zaman

meyvesini verir
"

1

âyetini okuyup: "Buradaki aaç hurma aacdr" buyurdu.

Sonra: "Kötü bir sözün durumu da; yerden koparlm, ayakta durma

imkân olmayan kötü bir aacn durumu gibidir
"3

âyetini okuyup:
"
Burudaki

aaçtan kast ise Ebû Cehil karpuzudur" buyurdu.

4

Abdurrezzâk, Tirmizî, ibn Cerîr, bnü’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve

Râmehurmuzî el-EmsâVde, uayb b. el-Habhâb’dan bildirir: Enes’in

yanndayken içinde hurma olan bir tabak getirildi. Enes, Ebu'l-Âliye'ye: “Ey

Ebu'l-Âliye! Bu, yüce Allah’n Kitab'nda zikrettii “Görmedin mi, Allah güzel

bir sözü nasl misal getirdi? (Güzel bir söz), kökü salam, dallar göe
yükselen bir aaç gibidir. Bu aaç, Rabbinin izniyle her zaman meyvesini

verir"
s âyetinde geçen aacn meyvesidir” dedi. Enes, o zaman bu âyeti, “ li£

Çölü i^o öjiJLS ÎL”6
eklinde okudu.7

Ahmed ve bn Merdûye ceyyid isnâdla bn Ömer’den, Resûlullah'n s\\»Mu

aleyhi YeseÖem), “(Güzel bir söz), kökü salam, dallar göe yükselen bir aaç

1

bn Kesir Tefsir'de (4/412) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.
2

îbrâhîm Sur. 24, 25
3 brahim Sur. 26
4
Tirmizî (3119), Nesâî S. el-Kübrâ (11262), bn Kesîr Tefsir'de (4/413) geçtii üzere

Bezzâr, Ebû Ya'lâ (4165), bn Cerîr (13/638, 654), îbn Hibbân (475) ve Hâkim (2/352

''sahih''). Zayf hadistir (bak: Elbânî, Da'f Sünen et-Tirmizî, 605). Elbânî, Sahih Sünen et-

Tirmizî’ye (2494) bakn.
5 Îbrâhîm Sur. 24, 25
6
îbrâhîm Sur. 24

7 Abdurrezzâk (1/342), bn Cerîr (13/638, 639). ), bn Kesîr Tefsîr'de (4/413) geçtii

üzere îbn Ebî Hâtim ve Râmehurmuzî (sh. 72). Sahih hadistir. Elbânî (Sahih Sünen et-

Tirmizî. 2494).
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gibidir
"1 buyruunu açklarken: "Bu aaçtan kast, yapraklan dökülmeyen

hurma aacdr" buyurduunu bildirir.
2

Buhârf, ibn Certr, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye, deiik kanallarla bn

Ömer'in öyle dediini bildirir. Resûlullah’n (»iallahu aleyh vesellem) yanndayken,

bize: “Bana, müslümana misal olarak verilen ve yapraklarm dökmeyen, kökü

salam, dallan göe yükselen ve Rabbinin izniyle her zaman meyve veren

aacn hangi aaç olduunu söyleyin" diye sordu. (bn Ömer der ki) Benim

içime, bu aacn hurma aac olduu dütü ve: "Bu, hurma aacdr” demek

istedim, ama oradakilerin en küçüü olduumdan dolay söylemedim. Orada

bulunanlardan Hz. Ebû Bekr ve Hz. Ömer de cevap vermeyince, Allah’n

Resulü (sal siiahu aleyhi vesaiiem): "Bu aaç, hurma aacdr" buyurdu .

3

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Ömer der ki: "Görmedin mi, Allah

güzel bir sözü nasl misal getirdi? (Güzel bir söz), kökü salam, dallar göe
yükselen bir aaç gibidir. Bu aaç, Rabbinin izniyle her zaman meyvesini

verir
"4 âyeti nazil olunca Hz. Peygamber {sdiBiahu aleyhi mellem): "Bu aacn hangi

aaç olduunu biliyor musunuz?" diye sordu. Sahabe: "Allah ve Resûlü daha

iyi bilir” karln verince Allah’n Resûlü (saiiBiiahu aleyhi vesaHem): "Hurma aacdr"

buyurdu. Abdullah b. Ömer der ki: Bunun üzerine ben: "Sana Kitab hak

olarak indirene yemin ederim ki, bu aacn hurma aac olduunu

düünmütüm- Buradakilerin en küçüü olduum için konumak istemedim”

deyince, Hz. Peygamber (saiiaiishu aleyhi vseiem): "Büyüe hürmet etmeyen ve küçüe

merhamet etmeyen bizden deildir" buyurdu.

bn Cerîr ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Ömer der ki: Allah’n

Resûlü (sdieMu aleyh mellem): “Âyette bahsedilen güzel aacn hangisi olduunu

biliyor musunuz?" diye sordu. Ben: "Bu aaç hurma aacdr” diyecektim

ama (orada bulunan) Hz. Ömer'e olan saygmdan dolay söylemedim.

Sahabe: "Allah ve Resûlü daha iyi bilir” deyince, Allah’n Resûlü (sslBlahu aleyhi

vetsiien): "Hurma aacdr" buyurdu .

5

1

brahim Sr. 24
2 Ahmed 9/464 (5647) Ahmed'in muhakkikleri senedinin zayf olduunu söylemitir.

3 Buhârî (61, 62, 72, 131, 2209, 4698, 5444, 5448, 6122, 6144) ve bn Cerîr (13/641-643).

4 brahim Sur. 24, 25
5 bn Cerir (13/642).
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ibn Ebî eybe, bn Cerîr ve bnü’l-Münzir’in bildirdiine göre Ibn Mes’ûd,

âyette kastedilen güzel aacn hurma aac olduunu söylemitir.’

Firyâbî, Saîd b. Mansûr, ibn Cerîr, bnü’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn

Merdûye'nin deiik kanallarla bn Abbâs’tan bildirdiine göre âyette

kastedilen güzel aaç hurma aacdr. “Bu aaç, Rabbinin izniyle her zaman

meyvesini verir"* buyruundan kast ise, sabah akam meyve vermesidir .
5

bn Cerîr ve Râmehurmuzî'nin el-Emsâl*de, Mücâhid'den bildirdiine göre

âyette kastedilen güzel aaç, hurma aacdr. Kötü aaç ise Ebû Cehil

karpuzudur. Yüce Allah bu aaçlan mümin ve kâfire misal vermitir.'’

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Râmehurmuzî'nin bildirdiine göre krime,

“Görmedin mi, Allah güzel bir sözü nasl misal getirdi? (Güzel bir söz), kökü

salam, dallar göe yükselen bir aaç gibidir
1*5 buyruunu açklarken öyle

dedi: “Âyette kastedilen aaç, hurma aacdr. Bu aaçta her zaman

faydalanlacak ey bulunur. Ya meyvesinden veya odunundan faydalanlr.

Ayn ekilde güzel söz de sahibine dünyada ve âhirette fayda salar."
6

ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs, "Bu aaç, Rabbinin izniyle

her zaman meyvesini verir
"7 buyruunu açklarken öyle dedi: “Bu aaç her

saat, gece gündüz, yaz k ürün verir. Mümin de ayn ekilde gece, gündüz,

yaz k Rabbine itaat eder."

bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre "Bu aaç, Rabbinin

izniyle her zaman meyvesini verir
"8 buyruundan kast, meyvesinin yeilken

(zamanla) sararmasdr.

1 *
Ibn Cerîr (13/640).

2
brahim Sur. 24, 25

3 bn Cerîr (13/640, 644).

* bn Cerîr (13/639, 653, 654) ve Râmehurcnuzî (72, lafz kendisinindir).

5 brahim Sur. 24
6 bn Cerîr (13/640) ve Râmehusmuzî (sh. 71, 72).

7 brahim Sur. 24, 25
8
brahim Sur. 24, 25
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bn Ebî Hâtim’in ibn Abbâs’tan bildirdiine göre "Bu aaç, Rabbinin

izniyle her zaman meyvesini verir"’ buyruundan kast, hurma aaçlarnn

meyveleridir.

Firyâbî, bn Cerîr, bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bn Abbâs'tan

bildirdiine göre “Bu aaç, Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir
" 2

buyruundan kast, bu aacn her alt ayda bir meyve vermesidir.

3

ibn Cerîr, bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in ikrime'den bildirdiine göre,

krime'ye, bir süre kadar bir ii yapmayacana dair yemin edenin durumu

sorulunca, öyle cevap verdi: "Kimi süre vardr ki bunun ne kadar olduu

idrâk edilebilir, kimi de drak edilemez. drak edilemeyecek süre, Yüce

Allah’n, "Onun verdii haberin doruluunu bir zaman sonra

öreneceksiniz"4 buyruunda mevcuttur. drak edilecek süre ise, "Bu aaç,

Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir
"5 buyruunda mevcuttur. Bu

âyetteki süre de hurma aacnn toplandktan sonra tekrar ürün vermesi

arasnda geçen zamandr ve bu zaman da alt aydr.”6

Ebû Ubeyd, bn Ebî eybe, bn Cerîr ve bnü'l-Münzir'in Saîd b. Cübeyr'den

bildirdiine göre bir adam bn Abbâs’a gelip: "Bir süre kadar kardeimle

konumayacama dair yemin ettim” deyince, bn Abbâs: "Belli bir vakit tayin

ettin mi?” dîye sordu. Adam: "Hayr” cevabn verince, bn Abbâs: "Yüce

Allah, "Bu aaç, Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir
"7

buyurmaktadr. Hin (süre) bir yldr” dedi .

8

Beyhak'nin Sünen’âe Hz. Ali’den bildirdiine göre hin, alt aydr .

9

1

brahim Sur. 24, 25
1

brahim Sur. 24, 25
3 bn Cerîr (13/646).

4 Sâd Sur. 88
5 brahim Sur. 24, 25
6 bn Cerîr (13/646).

7 brahim Sur. 24, 25
8 bn Ebî eybe (Dördüncü cüzün birinci bölümü sh. 47) ve bn Cerîr (13/649).

9
Beyhakî (10/61).
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Beyhakî’nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre "Bu aaç, Rabbinin izniyle

her zaman meyvesini verir
"1 buyruundaki zaman, sabah acam

mânâsndadr .

2

bn Cerir'in Saîd b. Cübeyr vastasyla bn Abbâs’tan bildirdiine göre

kendisine kardeiyle bir /»«e kadar konumayacana dair yemin eden kiinin

durumu sorulunca: “Hîn, alt aydr" dedikten sonra hurma aacnn rreyve

vermesiyle, toplanacak duruma gelmesi arasndaki zamann alt ay olduunu

söyledi .

3

bn Cerîr ve bnü’l-Münzir’in krme vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs

der ki: “Hin iki türlüdür. Biri bilinir, dieri ise bilinemez. Bilimeyen hîn, "Onun

verdii haberin doruluunu bir zaman sonra öreneceksiniz"4

buyruunda mevcuttur. Bilinen hîn ise, "Bu aaç, Rabbinin izniyle her

zaman meyvesini verir
"5 buyruunda mevcuttur .

6

bn Cerir’in Mücâhid’den bildirdiine göre "Bu aaç, Rabbinin izniyle her

zaman meyvesini verir
"7 buyruundaki her zaman sözü her yl

mânâsmdadr.

8

bn Cerir ve Sünen’âe Beyhakî krime'nin öyle dediini bildirin Ömer b.

Abdilazîz beni çanp: "Ey bn Abbâs'n azatls! Bir hîn, unu unu
yapmayacama dair yemin ettim. Ilîn'in müddeti ne kadardr?” diye sordu.

Bunun üzerine ben öyle cevap verdim: "drak edilemeyen ve idrak edilen

Hîn vardr. drak edilemeyen hîn, Yüce Allah’n, "nsanolu, var edilip bahse

deer bir ey olana kadar, üphesiz, uzun bir zaman geçmemi midir?"9

buyruunda mevcuttur. Vallahi, kimse yaratlmadan önce ne kadar zaman

geçtiini bilemez. Bilinen hîn ise, "Bu aaç, Rabbinin izniyle her zaman

1

brahim Sur. 24, 25
3

Beyhakî (10/61).

3 bn Cerir (13/647).

4
Sâd Sur. 88

5 Ibrâhîm Sur. 25
6
bn Cerir (13/648).

7 brahim Sur. 24, 25
8 bn Cerir (13/649).

4
nsan Sur. 1
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meyvesini verir
" 1 buyruunda mevcuttur. Bu da, bir yldan dier yla kadar

geçen zamandr." Bunun üzerine bn Abdilazîz: "sabet ettin ey bn Abbâs'n

azatls. Söylediin ne güzeldir" dedi .

2

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnü'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Beyhakî’nin

bildirdiine göre Saîd b. el-Müseyyeb der ki: “Hîn iki aydr. Çünkü hurma,

aaç üzerinde iki ay durabilir." 3

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Katâde, "Bu aaç, Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir
"4 buyruunu

açklarken: "Onun meyvesi yaz k yenir" demitir.

5

Beyhakî'nin Katâde’den bildirdiine göre "Bu aaç, Rabbinin izniyle her

zaman meyvesini verir
"6 buyruundaki zamandan kast, her yedi ayda

birdir .

7

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs, "Bu aaç, Rabbinin izniyle

her zaman meyvesini verir
"8 buyruunu açklarken öyle dedi: "Âyette

kastedilen aaç, Hindistan cevizi aacdr. Bu aaç hiçbir zaman meyvesiz

kalmaz. Her ay mahsûl tar.”

9

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs, Bu aaç,

Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir
"' 0

buyruundaki aacn
cennette olduunu söylemitir. "Kötü bir sözün durumu da; yerden

koparlm, ayakta durma imkân olmayan kötü bir aacn durumu gibidir
"1

1

brahim Sur. 25
2 bn Cerîr (13/649, 650).

3 bn Ebî eybe (Dördüncü cüzün birinci bölümü sh. 47), bn Cerîr (13/650) ve

Beyhakî (10/62. Lafz kendisinindir).

4 brahim Sur. 25
5
Abdurrezzâk (1/342) ve bn Cerîr (13/647).

6
brahim Sur. 25

7
Beyhakî (10/62).

8
brahim Sur. 25

9
Fethu'l-BârVde (8/378) geçtii üzere bn Merdûye.

10
brâhîm Sur. 25
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gibidir

"

1

buyruunu açklarken ise öyle demitir: “Bu, Allah’n verdii bir

misaldir. Allah yeryüzünde bu aac yaratmamtr.

“

J

bn Merdûye'nin Adiy b. Hâtim’den bildirdiine göre Resûlullah (salisilata eleyti

»eseHem) öyle buyurdu: "Allah kullan alt-iist etti. O'nun kullarnn en hayrls

Araplar oldu. Araplan da alt-iist etti. Onlann en hayrls Kurey oldu. te
Allah Kitab'ndaki «Görmedin mi, Allah güzel bir sözü nasl misal getirdi?

(Güzel bir söz), kökü salam, dallar göe yükselen bir aaç gibidir»3 buyruu

buna iaret etmektedir. Âyetteki güzel sözden kast Kur'ân, güzel aaç ise

Kurey'tir. Köklerinin sabit olmas, Kurey'in köklerinin büyük olmasdr.

Dallarnn göe yükselmesi ise,
Allah'n onlar slam ile ereflendim. esi,

hidayete erdirmesi ve hidayet ehlinden klmasdr."

bn Merdûye, Hayyân b. u'be vastasyla bildirir; Enes b. Mâlik, âyette

geçen kötü aaçtan kastn, eryân olduunu söyleyince ben: “eryân nedir?”

diye sordum. Enes: “Ebu Cehil karpuzudur” cevabn verdi.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebû Sahr Humeyd b. Ziyâd el-Harrât,

"Kötü bir sözün durumu da; yerden koparlm, ayakta durma imkân

olmayan kötü bir aacn durumu gibidir
"

4

buyruunu açklarken: “Kötü

aaç, sarholuk veren eylerin yapmnda kullanlan aaçtr” demitir.

bn Merdûye’nin Ebû Hureyre’dcn bildirdiine göre sahabeden bazlan

oturup, "Kötü bir sözün durumu da; yerden koparlm, ayakta durma

imkân olmayan kötü bir aacn durumu gibidir
"4 buyruundan bahsedip:

“Ey Allah'n Resûlü! Bizce bu mantardr” deyince, Resûlullah (salailehu aleyhi veseiem):

"
Mantar

, (gökten inen) Men'dendir ve suyu göz için ifadr. Acve Cennettendir

ve zehire kar ifadr" buyurdu.

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnü’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in Katâde’den

bildirdiine göre "Kötü bir sözün durumu da; yerden koparlm, ayakta

1

brahim Sur. 26
2 bn Cerîr (13/641,654).

3 brahim Sur. 24
4 brahim Sur. 26
5
Îbrâhîm Sur. 26
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durma imkân olmayan kötü bir aacn durumu gibidir
"

1

buyruundaki

koparlmadan kast, köklerinin yerden sökülmü olmasdr .

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde: “Allah'n verdii misalleri iyi

anlayn” demitir.

bn Cerîr'in Katâde'den bildirdiine göre bir adam, ilim adamlanndan

biriyle karlap: "(Âyette geçen) kötü aaç hakknda ne dersin?” diye

sorunca, ilim ehlinden olan adam: "Onun ne yerde sabit kalaca bir yeri, ne

de göe yükselecek durumu olmad, ancak sahibinin boynuna sanlp

kyamet gününe kadar böyle kalaca görüündeyim” cevabn verdi .

3

bn Cerîr'in Katâde vastasyla Ebu’l-Âliye'den bildirdiine göre rüzgâr bir

adamn elbisesini savurunca, adam rüzgâra lanet okudu. Bunun üzerine Hz.

Peygamber (MiBiiahuBiBYhivejBiiem):
"Ona lanet etme. Çünkü ona emredilmitir. Laneti

hak etmeyene lanet eden kiinin bu laneti kendisine döner

"

buyurdu .

4

LJÜ1 sLâJI calili J^JL Ijiiî JJI

LJ U &\ ikil iî)l

"Allah, iman edenleri hem dünya hayatnda, hem de
âhirette sabit bîr sözle salamlatrr, zalimleri ise saptrr.

Ve Allah dilediini yapar." (brahim Sur. 27)

Tayâlisî, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, bn Cerîr,

bnü’l-Münzir, bn Ebî Hatim, bn Merdûye ve Beyhakî Azâbu'l-Kabr'da, Berâ

b. Âzib'den, Resûlullah'n (sBiaiiehu aleyhi veseiieml öyle buyurduunu nakleden

"Müslüman kabrinde hesaba çekilince, Allah'tan baka ilah olmadna ehadet

eder ve Muhammed'i de Resulü olarak bilirse Yüce Allah'n: «Allah, iman

1

brahim Sur. 26
3
Abdurrezzâk (1/342) ve bn Cerîr (13/655).

3 bn Cerîr (13/656).

4 bn Cerîr (13/656) Sahih hadistir. Elbânî, es-Silsiletu’s-Sahiha (528).
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edenleri hem dünya hayattnda hem de âhirette sabit bir sözle salamlatrr»'

kavli gerçeklemi olur.
"2

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Berâ b. Âzib der ki: “Allah, iman

edenleri hem dünya hayatnda hem de âhirette sabit bîr sözle

salamlatrr" 3 buyruu, kabir hakkndadr. Eer kii salih biriyse (kabirdeki

sualde) muvaffak klnr, eer hayrsz biriyse, mezarda günahla(nyla)

karlar.

4

Tayâlisî, bn Ebî eybe Musannefte, Ahmed b. Hanbel, Hennâd b. es-Serî

Zühd’de, Abd b. Humeyd, Ebû Dâvud, ibn Cerir, bn Ebî Hâtim, bn Merdûye,

Hâkim, Beyhakî Azabu'l-Kab^da, Berâ b. Âzib’in öyle dediini bildirir:

Resulûllah’laisaflBiaim aleyhi vesEiem) birlikte Ensâr’dan birinin cenazesine gittik. Kabre

ulatmzda henüz lahit açlmamt. Resûlullah (»isiihu aleyhi »eseiM oturdu, biz

de etrafnda sessiz bir ekilde oturduk. Resûlullah (»iaiiehu aleyhi vaseiiem) elinde bir

çöple yeri kantnyordu. Sonra ban kaldnp iki veya üç defa: '"Kabir

azabndan Allah'a snn" buyurduktan sonra öyle devam etti:

"Mümin kul, dünyadan ayrlmak ve âhirete yönelmek üzere olduunda ona

gökten yüzleri sanki güne gibi olan beyaz yüzlü melekler iner. Yanlarnda

cennet kefenlerinden ve kokularndan vardr. Onun görebilecei yere otururlar.

Sonra ölüm melei gelir, ba tarafna oturur ve öyle der: «Ey güzel ruh, çk ve

Rabbinin mafiretine ve rzâsna gel.» Bunun üzerine o ruh, su kabnn

azndan damlayan bir damla gibi çkar ve ölüm melei onu alr. Onu ald
zaman elinde göz açp kapayacak kadar dahi brakmayp hemen alrlar ve o

kefenin içine koyup kokularlar. Ondan yeryüzünde bulunabilecek misk

kokusunun en hou gibi bir koku çkar. Onu yükseltirler ve uradklar her

melek grubu: «Bu tertemiz rûh kimdir?» derler. Onu alp götüren melekler

onun dünyada iken isimlendirilmekte olduu isimlerini söyleyerek: «Falan olu

faland» derler. Nihayet dünya semâsna onu ulatrrlar, onun için açlmasn

isterler ve dünya semas ona açlr. Her semâdan o semânn mukarrabûn

melekleri, onu bir sonraki semâya geçirirler. Nihayet yedincigöe ulatklarnda

1

brâhîm Sur. 27
1
Tayâlisî (781), Buhâri (1369, 4699), Müslim (2871), Ebû Dâvud (4750), Tinnizî (3120),

Nesâî (2056), bn Mâce (4269), bn Cerîr (13/658, 659) ve Beyhakî (2).

3 brâhîm Sur. 27
4
Fethu'l-Bâri'de (3/234) geçtii üzere bn Merdûye.
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Allah

:

«Kulumun kitabm lliyîn'de yazn, onu yere geri çevirin. Muhakkak

Ben onlar ondan yarattm, ona döndüreceim ve dier bir sefer oradan

çkaracam» buyurur. Ruhu cesedine iade edilir. Ardndan iki melek yanna

gelip onu oturturlar ve: «Rabbin kimdir?» diye sorarlar. O: «Rabbim Allah'tr»

cevabm verince, «Dînin nedir?» diye sorarlar. O: «Dînim slâm'dr» cevabn

verince, onlar: «Size gönderilen adam hakknda ne dersin?» diye sorarlar.

Mümin kul: «O, Allah'n elçisidir» karlm verince, Onlar: «Bunu nereden

biliyorsun?» diye sorduklarnda, mümin kul: «Allah'n Kitabn okudum, ona

inandm ve onu tasdik ettim» der. Bunun üzerine semâdan bir ses: «Kulum

doru söyledi. Cennet
1

ten bir yer döeyin (makamn hazrlayn), onu cennet

elbiselerinden giydirin ve ona cennetten bir kap açn» der. Bunun üzerine ona

cennetin esintisinden ve güzel kokusundan kokular gelir, gözünün görebilecei

yere kadar kabri geniletilir. Sonra ona, güzel yüzlü, güzel elbiseli ve güzel

kokular içerisinde olan birisi gelir ve: «Seni mutlu edecek eyle sevin. Bugün

sana vaad olunan gündür» der. Bunun üzerine o: «Sen kimsin ? Senin o hayrl

yüzün nedir?» diye sorunca, o: «Ben, senin sâlih amelinim» cevabn verir.

Bunu iiten mümin: «Yâ Rabbi! Kyameti çabuk kopar ki, aileme ve malma

kavuaym» der."

Kâfir kul, dünyadan ayrlmak ve âhirete yönelmek üzere olduu zaman,

yanlarnda kaba ve sert giysili olan siyah yüzlü melekler gelir ve onun

görebilecei bir yerde otururlar. Sonra ölüm melei gelip baucunda oturur ve

ona: «Ey pis ruh, haydi çk! Allah’n öfkesine ve gazabna gel » der. Bunun

üzerine ruhu bedenine dalr ve slak yüne dolaan ptran yünden çekilip

çkarld gibi, ölüm melei onun ruhunu bedeninden çekip alr, ölüm melei

ruhunu alnca da, melekler onu göz açp kapayacak kadar dahi brakmayp

hemen alp, kaba ve sert giysinin içine koyarlar. Ondan yeryüzünde bulunan en

pis le kokusu gibi bir koku çkar. Onu semâya yükseltirler. Her semâda

bulunan meleklerin yanndan geçerken onlar: «Bu pis ruh kimindir?» derler.

Melekler, dünyadaki en kötü ismini söyleyerek: «Falan olu falandr» cevabn

verirler. Dünya semâsna gelince, onun için semânn kaplarnn açlmasn

isterler, fakat ona kaplar açlmaz."

Sonra Hz. Peygamber (saiiBiiahu aleyhi ««im: "Dorusu âyetlerimizi yalan sayp,

onlara kar büyüklük taslayaniara, göün kaplar açlmaz; deve inenin

deliinden geçmedikçe cennete de giremezler. Suçlular böyle
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cezalandrrz"

1

âyetini okuyup öyle devam etti: "Allah: «Onun amel

defterini Siccîn'e (en aa tabakaya) yazn» buyurur ve onun ruhu, gökten

yere frlatlp atlr." Sonra Resûiullah (ssiiaiiahu aleyhi vaseiiem): "Allah'a ortak koan

kimse, gökten düüp de kularn kapt veya rüzgârn bir uçuruma att
eye benzer"1

âyetini okuyup öyle devam etti: "Sonra ruhu bedenine iade

olunur ve iki melek gelerek onu oturtup: «Rabbin kimdir?» diye sorarlar. O:

«H1...H1... Bilmiyorum» cevabn verince, «Dînin nedir?» diye sorarlar. O:

«H1...H1... Bilmiyorum» cevabm verince, onlar: «Size gönderilen adam

hakknda ne dersin?» diye sorarlar. O: Bilmiyorum» karlm
verince, semâdan bir ses: «Kulum yalan söyledi. Ona Cehennem' deki yerini

hazrlayn ve ona cehennemden bir kap açn» der. Cehennem ateinin

scandan ve scak rüzgârndan gelir ve kaburgalar birbirine geçecek ekilde

kabri ona daraltlr. Çirkin yüzlü, kötü giysili ve pis kokulu bir adam ona gelir

ve: «Seni üzecek eye sevini Bugün, vaad olunduun gündür» der. Kâfir ruh

ona: «Sen kimsin? Çirkin yüz kötülük getirdi» diye sorunca, o da: «Ben senin

çirkin amelinim» cevabm verir. Bunun üzerine kafir: «Rabbim! Kyameti

koparma» der."3

bn Ebî eybe ve Beyhakî Azâbu'l-Kabrida, Berâ b. Âzib’in, "Allah, iman

edenleri hem dünya hayatnda hem de âhirette sabit bir sözle

salamlatrr"4 buyruunu açklarken öyle dediini bildirin Kii defnedilip

kabrine konulduu zaman melek yanma gelip: "Rabbin kimdir?" diye sorar.

Adam: “Rabbim Allah'tr" der. Melek: "Dinin nedir?" diye sorduu zaman,

adam: "Dinim slam'dr" der. Melek: "Peygamberin kimdir?" diye sorduu

zaman, adam: "Peygamberim Muhammed'dir" der. te Allah'n kiiyi dünya

hayatnda sapasalam tutmas da budur."5

’ A'râf Sur. 40
1
Hac Sur. 31

3
Tayâlisî (789), bn Ebî eybe (3/310, 374, 380-382), Ahmed 30/499, 506 (18534, 18535

lafz kendisinindir), Hennâd (339), Ebû Dâvud (3212, 4753, 4754), bn Cerîr (13/660, 661,

665, 668), Hâkim (1/37-39 “sahih") ve Beyhakî (28-35). Sahih hadistir. Elbânî (Sahih Sünen

Ebû Dâvud. 2751,3979).

4 brahim Sur. 27

5 bn Ebî eybe (3/377, 13/367, 368) ve Beyhakî (5).
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Beyhakî’nin bildirdiine göre bn Abbâs, “Allah, iman edenleri hem

dünya hayatnda hem de âhirette sabit bir sözle salamlatrr"’ buyruunu

açklarken öyle dedi: “Dünyada salamlatrmadan kast, kabirdeyken:

"Rabbin kimdir? Dinin nedir? Peygamberin kimdir?" sorulanna muhatab

olmas, âhirette salamlatrmadan kast ise, âhiret günü ayn sorulara

muhatab olmasdr." 2

Taberânî'nin M. el-Evsat’ta ve bn Merdûye’nin Ebû Saîd el-Hudrî’den

bildirdiine göre Allah'n Resûlü (saliaiihu aleyhi veseiiem), “Allah, iman edenleri hem

dünya hayatnda hem de âhirette sabit bir sözle salamlatrr"*

buyruundaki âhiretten kastn kabir olduunu söylemitir .

4

bnü’l-Münzir, Taberânî ve bn Merdûye’nin bn Abbâs’tan bildirdiine

göre “Allah, iman edenleri hem dünya hayatnda, hem de âhirette sabit bir

sözle salamlatrr"5 buyruundan kast, kabirdeyken: “Rabbin kimdir? Dinin

nedir? Peygamberin kimdir?" sorulanna muhatab olmasdr.

bn Merdûye'nin Hz. Âie'den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiuiahu aleyhi

veseiiem), “Allah, iman edenleri hem dünya hayatnda hem de âhirette sabit bir

sözle salamlatrr"6 buyruu hakknda: "Bu durum, kabirde olacaktr"

buyurmutur.

Beyhakî’nin Azâbu'l-Kabr’da bildirdiine göre Hz. Âie der ki: Hz.

Peygamber (sailaiiahu aleyhi reselim):
"
nsanlar benimle imtihan olunacaklardr"

buyurdu. “Allah, iman edenleri hem dünya hayatnda hem de âhirette sabit

bir sözle salamlatrr"7 buyruu onun (yani kabir suali) hakknda inmitir."
8

Bezzârin bildirdiine göre Hz. Âie derki: Resûlullah'a (sailaiiahu aleyhi «sailem): “Ey

Allah'n Resûlüî Bu ümmet kabirde imtihan edilecek, o zaman zayf bir kadn

' brahim Sur. 27
1
Beyhakî (10).

3 brâhîm Sur. 27
4
Taberânî (5574). Heysemî, Mecmau'z-Zevâd'de (7/44) der ki: "Ravilerden Ahmed b.

Ubeyd b. Nestâs' tarumyomm. Dier ravileri güvenilirdir."

5 brahim Sur. 27
6
brâhîm Sur. 27

7 brâhîm Sur. 27
8
Beyhakî (15).
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olan ben ne yapanm?" deyince, Resûlullah (sailaMu aleyhi «allem): “Allah, iman

edenleri hem dünya hayatnda, hem de âhirette sabit bir sözle

salamlatrr*1 buyruunu okudu."
1

Ibn Cerîr ve bn Merdûye'nin Berâ b. Âzib'den bildirdiine göre Resûlullah

(saiiaiiafu aleyhi vesaiiam) müminin ruhunun alnmasndan bahsederek öyle buyurdu:

"Ona biri gelecek ve: «Rabbin kimdir?» diye soracak. O: «Rabbim Allah'tr»

cevabm verince, «Dinin nedir?» diye soracak. Mümin: «Dinim slam’d '»

karln verince, o: «Peygamberin kimdir?» diye soracak, mümin:

«Muhammed'dir» cevabm verince, ayn sorular ikinci defa sorulacak ve mümin

ayn cevaplan verecek. Sonra üçüncü defa ayn sorular sorulacak ve iddetli bir

ekilde sklacak. Mümin ayn cevaplan verecek. Yüce Allah’n, «Allah, iman

edenleri hem dünya hayatnda hem de âhirette sabit bir sözle salamlatrr» 3

buyruu buna iaret etmektedir."
4

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve Beyhakî Azabu ’l-Kabr’da, bn Abbâs'n öyle

dediini bildirin Müminin ölüm an geldii zaman, melekler yanna gelir, ona

selam verip Cennetle müjdelerler, öldüü zaman ise cenazesinde yürüyüp

insanlarla birlikte namazn klarlar. Defnedildikten sonra onu oturturlar ve:

“Rabbin kimdir?" diye sorarlar. Mümin: “Rabbim Allah'tr" cevabn verince:

“Resulün kimdir?” diye sorarlar. Mümin: "Muhammed'dir Ma'iahu aleyhi «seiM"

karln verir. “ehadetin neyedir?" diye sorduklannda: “Allah'tan baka

ilah olmadna ve Muhammed'in {saiaiiehu aleyh. veseM O'nun Resulü olduunu

ahadet ederim" der. O zaman kabri gözünün görebildiince geniler.

Fakat kafir ölecei zaman melekler gelip elleriyle yüzüne ve arkasna

vururlar. Kabre konulduu zaman da onu oturturlar ve: “Rabbin kimdir?"

diye sorarlar. Ama bir cevap gelmez. Allah onlara bunlan unutturur. “Size

gönderilen elçi kimdir?” dediklerinde söylemesi gerektiini bir türlü bulamaz

ve yine cevap gelmez. Yüce Allah da bu konuda: “Allah, iman edenleri hem

brâhîm Sur. 27
1
Bezzâr Kejv'l-Estâr (868). Heysemi Mecmau z-'/ruâd'de (3/63) ravlenmn güvenilir

olduunu söylemitir.

3 brahim Sur. 27
4 bn Cerîr (13/616).
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dünya hayatnda hem de âhirette sabit bir sözle salamlatrr" 1

buyurmutur.

2

bn Cerîr, Taberânî ve Beyhakî Azabu'l-Kabr'da, bn Mes’ûd'un öyle

dediini bildirir: "Mümin vefat ettii zaman kabrinde oturtulur ve: “Rabbin

kimdir? Dinin nedir, peygamberin kimdir?" diye sorulur. Mümin: "Rabbim

Allah’tr. Dinim slam'dr ve Peygamberim Muhammed'dir" cevabn verince

kabri geniletilip aydnlatlr." Sonra bn Mes'ûd, "Allah, iman edenleri hem

dünya hayatnda hem de âhirette sabit bir sözle salamlatrr"3 âyetini

okuyup öyle devam etti: "Kafir kabre girince ise, kabirde oturtulup: Rabbin

kimdir? Dinin nedir, peygamberin kimdir?” diye sorulur. Kafir: "Bilmiyorum”

cevabn verince, kabir ona daraltlr ve orada azab çeker.” Sonra bn Mes'ûd:

"Benim Kitab mdan yüz çeviren bilsin ki onun dar bir geçimi olur ve

kyamet günü de onu kör olarak harederiz"4 âyetini okudu .

5

bn Ebî Hâtim, bn Mende ve Taberânî M. el-Evsafta, Ebû Katâde el-

Ensârî'nin öyle dediini bildirin "Mümin vefat ettii zaman kabrinde

oturtulup: "Rabbin kimdir? diye sorulur. Mümin: "Rabbim Allah’tr" cevabn

verince, "Dinin nedir?" diye sorulur. Mümin: "Dinim slam’dr" cevabn

verince ise: "Peygamberin kimdir?" diye sorulur. Mümin: "Peygamberim Hz.

Muhammed b. Abdillah'tr" cevabn verince, bu sorular üç defa sorulur,

sonra kendisi için cehenneme bir kap açlr ve: "Eer yanl cevap verseydin

varacan yer burasyd” denilir. Sonra kendisi için cennete bir kap açlr ve:

"Doru cevap verdiin için Cennette kazandn menziline bak" denilir.

Kafir öldüü zaman ise kabrinde oturtulur ve: "Rabbin kimdir?

Peygamberin kimdir?” diye sorulur. Kâfir: "Bilmiyorum, insanlarn bir eyler

dediini duyardm" cevabn verir. Kendisine: "Bilmez olasn” denilir ve ona

Cennete bir kap açlarak: “Eer Allah'a iman etseydin, varacan yer

burasyd" denilir. Sonra onun için Cehenneme bir kap açlr ve: "Haktan

saptn için varacan menzile bak" denilir. "Allah, man edenleri hem

1

brahim Sur. 27
J bn Cerîr (13/664) ve Beyhakî (256).

5 brahim Sur. 27
4 Tâha Sur. 128

5 bn Cerîr (13/663), Taberânî (9145) ve Beyhakî (9). Heysemî, Mecmau'z-Zevâd’de

(3/54) senedinin haser olduunu söylemitir.
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dünya hayatnda, hem de âhirette sabit bir sözle salamlatrr”

1

buyruundaki dünyada olan salamlatrma, kiinin: "Lâ ilahe illallah"

demesi, âhirette olan salamlatrma ise kabirde hesaba çekilmesidir.
3

Ahmed, bn Ebi'd-Dünyâ, Zikru'l-Mevfte, bn Ebî Âsim es-Sünne’de,

Bezzâr, bn Cerîr, bn Merdûye ve BeyhakîAzâbu'i-Kabr'da sahih isnâdla, Ebû

Saîd el-Hudrî'den bildirir: Resûlullah'la (sniBiahu aleyhi vesBlem) beraber bir cenazede

idim. Resûlullah (»iaiiahu aleyhi veseiiem) öyle buyurdu: "Ey insanlar! Bu ümmet

kabirlerinde sorguya çekilir. Kii defnedilip yaknlan da gittikten sonra yanna,

elinde topuz olan bir melek gelir ve onu oturtup: «Bu adam hakknda ne

diyorsun?» diye sorar. Eer kii mümin ise: «Allah'tan baka ilah olmadna
ve Muhammed'in onun Resulü olduuna ehadet ederim» karln verir.

Ona «Doru söyledin» denilir ve bir kap açlp ona ate gösterilir. «Eer

Rabbine kar kafir olsaydn buras senin yerin olacakt. Fakat sen iman ettin.

Onun için senin yerin burasdr» denilip ona Cennete doru bir kap açlr.

Kalkp oraya gitmek ister, ancak yerinde kalmas istenilir ve kabri de

geniletilir.

Fakat kii kâfir veya münafksa: «Bu adam hakknda ne diyorsun?» diye

sorulduunda: « Bilmiyorum, insanlar bir ey diyordu, ben de aynsn dedim»

karln verir. Ona: «Bilemeyesin! Okuyamayasn ve doru yclu

bulamayasn!» denilip ona Cennete doru bir kap açlr. Kendisine: «Eer
Rabbine inansaydn buras senin yerin olacakt. Ama sen kafir oldun ve Yüce

Allah yerini ununla deitirdi» denilir. Sonra Cehenneme doru bir kap açlr.

Ardndan kendisine topuzla vurulur ki çln insanlar ve cinler hariç bütün

mahlûkat duyar.

"

Oradakilerden bazlar: "Yâ Resûlallah! eli topuzlu melei karsnda gören

herkes korkudan baylr” deyince, Resûlullah (saiiaSahu alc* «eselletn): "Allah

inananlar, dünya hayatnda ve âhirette salam bir söz üzerinde tutar;

zalimleri de saptrr. Allah dilediini yapar
" 3

âyetini okudu.
1

1

brahim Sur. 27
1 bn Kesir Tefsir'de (4/421) geçtii üzere bn Ebî Hatim ve Taberânî (1347).

3 brahim Sur. 27
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Taberânî M. el-Evsat’ta ve bn Merdûye, Ebû Hureyre'den bildirir: Allah’n

Resulü (saNaiiaHu aleyhi vEseiiem) ile bir cenazedeydik. Cenaze defnedilip insanlar

giderken Resûlullah Maflahu aie^ vessUn} öyle buyurdu: "Bu imdi ayak seslerinizi

duymaktadr. Kendisine, gözleri bakr kazanlar kadar, trnaklan inek trna

kadar, sesleri ise imek gibi olan Münker ve Nekir gelirler. Onu oturtup neye

kulluk ettiini ve peygamberinin kim olduunu soracaklar. Eer Allah'a ibadet

edenlerdense: «Allah'a ibadet ederdim ve peygamberim de Muhammed'dir. Bize

deliller ve hidayetle geldi. Ona iman edip tâbi olduk» der. «Allah inananlar,

dünya hayatnda ve âhirette salam bir söz üzerinde tutar; zalimleri de

saptrr. Allah dilediini yapar»2
âyeti buna iaret etmektedir. Kendisine:

«Yakin üzere yaadn ve yakin üzere öldün, yakin üzere de diriltileceksin

»

denildikten sonra ona Cennete bir kap açlr ve mezar geniletilir. üphe

ehlindense öyle der: «Bilmiyorum . nsanlarn bir ey dediini duydum, ben de

ayn eyi söyledim.» üphe ehlinden olana da: «üphe üzere yaadn, üphe

üzere öldün ve üphe üzere diriltileceksin» denildikten sonra kendisi için

cehenneme bir kap açlr ve kendisine akrep ve ejderhalar musallat edilir. Bu

akrep ve ejderhalardan biri dünyaya bir defa üfleseydi, dünyada hiçbir ey

bitmezdi. Bunlar üphe ehlinden olan kiiyi sokarlar. Yeryüzüne emredilir ve

yeryüzü onu kaburgalar birbirine yapacak kadar skar. "3

bn Ebî eybe, Hennâd Zühd’de, bn Cerîr, bnü’l-Münzir, bn Hibbân,

Taberânî M. el-Evsafta, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî, Ebû Hureyre’den,

Resûlullah’n (saiiaiiafa aleyhi veteiiem) öyle buyurduunu nakleden "Canm elinde

olana yemin ederim ki, ölü kabrine konulduu zaman, (onu defnedenler) geri

dönüp gidenlerin ayak seslerim duyar. Eer vefat eden kii müminse, namaz

onun baucunda, zekat sanda, oruç solunda, hayrlar, iyilikler ve insanlara

yapt ihsanlar da ayak ucunda durur. Ona baucu tarafndan gelinince

namaz: «Benim tarafmdan giri yok» der. Sandan gelince zekât: «Benim

tarafmdan giri yok» der. Solundan gelince oruç: «Benim tarafmdan giri yok»

der. Ayakuçlanndan gelince yapt hayrlar, iyilikler ve ihsanlar: «Benim

1

Ahmed 17/32-34 (11000), bn Ebî Âsim (865), Bezzâr Kefu'l-Estâr (872), bn Cerir

(13/659, 660) ve Beyhakî (41). Müsned’in muhakkikleri hadisin sahîh, bu senedin ise

hasen olduunu söylemitir.
2

brahim Sur. Tl

3 Taberânî (4629) Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (3/54), ravilerden bn Lehîa'nn

cerhedildiini söylemitir.
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tarafmdan giri yok» der. O kula: «Otur» denilince oturur ve güne batmaya

yaklam gibi karsna getirilip gösterilir ve ona: «Soracaklarmz bize haber

ver» denilir. O: «Brakn ki namaz klaym » karln verince; «Muhakkak sen

namazn klacaksn, soracaklarmz bize haber ver» denilir. O: «Bana ne

soracaksnz?» deyince, «u içinizde olan adam hakknda görüün nedir?» diye

sorulur. O: «Allah'n elçisi olduuna ehâdet ederim. Muhakkak o bize Allah

katndan delillerle geldi. Biz de onu tasdik edip tâbi olduk» der. Ona: «Doru

söyledin. Sen, bu (ikrar) üzere yaadn, onun üzerine öldün ve Allah dilerse

bunun üzerine diriltileceksin» denilir. Sonra kabri onun için gözünün alabildii

kadar geniletilir. «Allah inananlar, dünya hayatnda ve âhirette salam bir

söz üzerinde tutar; zalimleri de saptrr. Allah dilediini yapar»' âyeti buna

iaret etmektedir. Sonra: «Onun için Cehenneme bir kap açn» denir ve

kendisine: «Eer Allah'a isyan etseydin, varacan yer burasyd» denilir.

Bunun üzerine müminin cennete kavuma arzusu ve sevinci artar. Sonra cesedi

(toprak olup) ilk haline dönerken ruhu da cennetteki aaçlara konmu olan ku
eklindeki bahtiyar ruhlarn arasna konur.

Eer bu kii kâfir ise kendisine kabir sorusu sormak üzere ba tarafndan

kendisine yaklalmak istendiinde etrafnda buna mani olacak hiç bir ameli

bulunmaz. Ayak ucundan kendisine yaklalmak istendiinde etrafnda buna

mani olacak hiç bir ameli bulunmaz. Adam korkuyla oturunca, kendisine

:

«Sizin içinizde peygamber olarak bulunan ahs hakknda ne dersin ve hakknda

nasl ahitlik edersin ?» diye sorulur. Resûlullah'n ismini bilemeyince,

kendisine: «Muhammed' den bahsediyoruz» denilir. Adam: «Halkn onun

hakknda bir eyler söylediini iitmitim. Ben de onun hakknda onlarn

dediini demitim» karln verince, kendisine: «Doru söyledin. Zaten sen

böyle yaam ve böyle ölmütün. naallah bu ekilde diriltileceksin» denilip,

kaburgalar birbirine girecek derecede kabri daraltlr. «Benim Kitab’mdan yüz

çeviren bilsin ki onun dar bir geçimi olur ve kyamet günü de onu kör olarak

harederiz»
7 buyruu buna iaret etmektedir. Sonra: «Onun için Cennete bir

kap açn» denilir ve kendisi için Cennete bir kap açlnca: «Eer Allah'a itaat

etseydin, Allah'n sana vaad ettii ve varacan yer burasyd» denilir. Bunun

üzerine onun pimanl ve perianl daha da artar. Sonra : «Onun için

Cehenneme bir kap açn» denilir. Cehenneme bir kap açlnca da: «Allah n

Ibrâhîm Sur. 27
2
Tâha Sur. 124
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sana hazrlad ve vaad ettii yerin burasdr» denilir. Bunun üzerine

pimanlk ve perianl bir daha artar."'

bn Cerîr, bn Merdûye ve Beyhakî'nin Azabu'l-Kabr’da, Ebû Hureyre'den

bildirdiine göre Resûlullah (umu aleyhi vmiiem), "Allah inananlar, dünya

hayatnda ve âhirette salam bir söz üzerinde tutar; zalimleri de saptrr
''

2

âyetini okuduktan sonra öyle buyurdu: "Kabirde kiiye: «Rabbin kimdir?

Dinin nedir? Peygamberin kimdir?» diye sorulduu zaman: «Rabbim Allah'tr,

dinim slam'dr, peygamberim de Muhammed' dir. O bize Allah'n katndan

apaçk delillerle gelmitir ki ben de ona iman edip onu tasdik ettim» der.

Melekler de ona: «Sen bunu tasdik edip bu dorultuda yaadn. naallah da bu

ekilde tekrar diriltilirsin» karln verirler. te salam bir söz üzerinde

tutma budur.'
ri

bn Cerîrîin Tâvus'tan bildirdiine göre "Allah inananlar, dünya

hayatnda ve âhirette salam bir söz üzerinde tutar; zalimleri de saptrr"4

âyetinden kastedilen kabir sualidir .

5

bn Ebî eybe, bn Ebi'd-Dünyâ ve bn Cerîr'in Müseyyeb b. Râfi'den

bildirdiine göre "Allah inananlar, dünya hayatnda ve âhirette salam bir

söz üzerinde tutar; zalimleri de saptrr"6 âyeti, vefat edip kabre konulan

hakknda nazil olmutur.

7

bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Zeyd, bu âyet hakknda: “Kabrinde,

kendisine Hz. Peygamber isaiiaiahu aleyhi veseiien) sorulan ölü haknda nazil olmutur”

dedi .

8

1 bn Ebî eybe (3/383, 384), Hennâd (338), bn Cerîr (13/663), bn Hibbân (3113, 3118),

Taberânî (2630), Hâkim (1/379, 380) ve Beyhakî Azabu'l-Kabr'da (79, 154). bn Hibbân'n

muhakkikleri senedinin hasen olduunu söylemitir. bn Ebî eybe ve bn Cerîr bu

hadisi mevkuf olarak rivayet etmitir.
1 brahim Sur. 27
3 bn Cerîr (13/661, 662) ve Beyhakî (8).

4 brahim Sur. 27
5 bn Cerîr (13/664).

6
brahim Sur. 27

7 bn Ebî eybe (3/330, 10/434) ve bn Cerîr (13/665).
8 bn Cerîr (13/665, 666).
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bn Cerîriin Mücâhid’den bildirdiine göre "Allah inananlar, dünya

hayatnda ve âhirette salam bir söz üzerinde tutar; zalimleri de saptrr"
1

âyetinden kastedilen kabir ve kabir sualidir .

2

Abdunrezzâk, bn Cerîr, bnü'I-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in Tâvus'tan

bildirdiine göre âyette, dünya hayatndaki salam sözden kast, Lâ ilahe

illallah sözü, âhiretten kast ise kabir sualidir .

3

Abd b. Humeyd, bnü'I-Münzir ve ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Katide, "Allah inananlar, dünya hayatnda ve âhirette salam bir söz

üzerinde tutar; zalimleri de saptrr'"’ âyetini açklarken öyle dedi: "Allah

onlar dünya hayatnda hayr ve sâlih amelde sabit tutar. Âhirette salam bir

söz üzerinde tutmas ise kabirdedir."

Buhârî ve Müslim, Berâ b. Âzib'den, Resûlullah'n (ibIIbIIbIm eiayhi vereiiefr), "Allah

inananlar, dünya hayatnda ve âhirette salam bir söz üzerinde tutar;

zalimleri de saptrr"5 âyeti hakknda öyle buyurduunu nakleder: “Bu âyet

kabir azab hakknda nazil olmutur. Kula: «Rabbin kimdir ?» diye sorulunca,

«Rabbim Allah, peygamberim ise Muhammed'dir» cevabm verir. «Allah

inananlar, dünya hayatnda ve âhirette salam bir söz üzerinde tutar;

zalimleride saptnr»
6
âyeti buna iaret etmektedir."7

Beyhakî, ikrimc vastasyla ibn Abbâs'n öyle dediini bildirin "Allah

inananlar, dünya hayatnda ve âhirette salam bir söz üzerinde tutar;

zalimleri de saptrr"
8
âyetinden kastedilen, ahitliktir. nsanlar öldükten

sonra, kabirlerinde ahadet kelimesinden sorulacaklardr. krime’ye:

"Kendilerine ne sorulacak?" diye sorulunca, "Hz. Muhammed'e iman ve

Tevhid'den sorulacaklar. Allah, zalimleri ahadet kelimesini söylemekten

1

brahim Sur. 27
2 bn Cerîr (13/666).

3 Abdurrez-zâk (1/342) ve bn Cerîr (13/666).

3 brahim Sur. 27
3 brahim Sur. 27
6
brahim Sur. 27

7
Buhârî (1369, 4699) ve Müslim (2871).

8
brahim Sur. 27
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mahrum edecek ve hiçbir zaman doru cevap veremeyecekler" karln
verdi.'

Beyhakî’nin Mücâhid'den bildirdiine göre "Allah inananlar, dünya

hayatnda ve âhirette salam bir söz üzerinde tutar; zalimleri de saptrr"
2

âyeti, kabir azab hakknda nazil olmutur.3

bn Merdüye'nin Enes'ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (s&yiahu aleyhi

ve sallan), "Allah inananlar, dünya hayatnda ve âhirette salam bir söz

üzerinde tutar
"4

âyeti hakknda öyle buyurdu: "Burada, kabrinde olan

mümin kastedilmitir. Mümin (kabrinde) snanaca zaman, ona soru soracak

iki melek gelip: «Rabbin kimdir? Dinin nedir? Peygamberin kimdir?» diye

sorarlar. Mümin: «Rabbim Allah, dinim ise slam'dr» cevabn verince, onlar:

«Allah, seni sevip raz olduun eyde sabit klsn» deyip, gözünün alabildiince

kabrini geniletirler ve ona Cennete bir kap açarlar. Sonra: «Emniyet içinde

uyuyan gencin uykusu gibi huzur içinde uyu» denilir. «O gün, cennetliklerin

kalaca yer çok iyi, dinlenecekleri yer çok güzeldir»5 âyeti bu konuda nazil

olmutur. Kafire ise: «Rabin kimdir? Dinin nedir? Peygamberin kimdir?» diye

sorduklarnda: «Bilmiyorum» cevabn verir. Bunun üzerine: «Bilemeyesin ve

doru yolu bulamayasn» denilip, ateten kamçyla ona vururlar. Kamçnn
sesini insanlar ve cinler dnda bütün canllar duyarlar. Sonra onun için

Cehenneme bir kap açlr ve kabri o kadar sktrlr ki, beyni, trnaklan ve eti

arasndan çkar .

"

bn Merdüye'nin Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (sallailahu aleyhi vesellem)

öyle buyurdu: "Ölü kabrine konulduu zaman iki melek gelerek: «Aranzda

,

ismi Muhammed olan bu adam hakknda ne dersin?» diye sorarlar. Bunun

üzerine Yüce Allah bu kiiye salam durup sorulanlara cevap vermesini nasib

eder. Kabirdeki salam durma be eydedir: Bunlar da, kulun : « Rabbim Allah,

dinim slam, Peygamberim Muhammed'dir. ahitlik ederim ki, Allah'tan baka

ilah yoktur ve yine ahitlik ederim ki, Muhammed, Onun kulu ve elçisidir»

demesidir. Sonra ona: «Burada kal! Sen mümin olarak yaadn, mümin olarak

1

Beyhakî Azabu'l-Kabr (14)
3
brahim Sur. 27

3
Beyhakî Azabu'l-Kabr (16).

4 brahim Sur. 27
5 Furkân Sur. 24
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öldün ve mümin olarak diriltileceksin » denilir. Sonra kendisine Cennetteki,

Rahman'n Ar'nm nuruyla parlayan yerini gösterirler."

Buhârî, Müslim, Ebu Dâvud, Nesâî ve bn Merdûye, Katâde vastasyla

Enes'ten Resûlullah’n (sailsliahu aleyhi venllem) öyle buyurduunu nakleden "Ölü

kabrine konulduu ve arkadalar onu brakp gittii zaman, onlarn ayak

seslerini duyar. ki melek gelip kendisini oturturlar ve: «Bu adam hakknda ne

diyordun?» diye sorarlar
* —bn Merdûye: "Aranzda, Muhammed adndaki

olan bu adam" ibaresini eklemitir.— Mümin: «Onun, Allah'n kulu ve elçisi

olduuna ahitlik ederim» der. Bunun üzerine kendisine: « Cehennemdeki

yerine bak. Allah onun yerine sana cennetten bir yer verdi» denilir"

Resul ullah (sbIIbIIbHu aleyhi vessilem) devamla: "Mümin hem cehennemdeki, hem de

cennetteki yerini görür" buyurdu. Katâde der ki: "Bize bildirildiine göre bu

kiinin kabri, yetmi arn geniletilir ve taze nimetlerle doldurulur."

Münafa ise: «Bu adam hakknda ne derdin?» diye sorulunca, münafk:

«Bilmiyorum. nsanlarn dediini diyordum» cevabn verir. Bunun üzerine

kendisine: «Bilemeyesin ve okuyamayasn» denilir ve demir topuzla kendisine

vurulunca öyle bir çlk atar ki insanlar ve cinler dnda kâinattaki tüm

mahlukat onu duyarlar."'

Ahmed, Ebû Dâvud, bn Merdûye ve Beyhakî Azabu 'l-Kabr’da, Enes’ten,

Resûlullah’n (satiaiiahu aleyhi vuseiiBm) öyle buyurduunu nakleder: "Bu ümmet

kabirlerinde snanr Mümin mezara konulduu zaman melek gelip om: «Sen

kime kulluk ederdin ?» diye sorar. Eer Allah bu kiiye hidayeti dilerse: «Allah'a

kulluk ederdim !» der. Kendisine: «Peki, bu adam hakknda ne dersin ?» diye

sorduklarnda: «O Allah'n kulu ve Resulüdüri» der. Ona baka da bir ey
sormazlar ve onu alp kendisi için atein içinde yaplm olan bir eve götürürler.

Ona: «Atete senin için hazrlanan ev buydu. Ancak Allah seni korudu, sana

merhamet edip bu ev yerine Cennette bir ev tahsis etti» derler. Mümin bunu

görünce: «Bana izin verin de aileme gidip onlara bu müjdeyi vereyim !» der,

ama ona: «Yerinde kal!» karln verirler.

Kâfir de kabre konulduu zaman melek yanna gelip onu azarlayarak: «Sen

kime kulluk ederdin?» diye sorar. O: «Bilmiyorum /» der. Melek ona: «Bu adam

hakknda ne diyordun ?» diye sorunca, adam: «Hakknda insanlar ne diyorsa

Buhârî (1338, 1374), Müslim (2870), Ebû Dâvud (4752) ve Nesâî (2050).
1
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ben de aynsn diyordum» karln verir. Bunun üzerine alnn ortasna

demirden topuzla vurulur. Adam öyle bir çlk atar ki insanlar ve cinler

dnda kâinattaki tüm mahlukat onu duyarlar."'

Ahmed, ibn Ebi'd-Dünyâ, Taberânî M. el-Ev$afta ve BeyhakPnin

bildirdiine göre Ebû'z-Zübeyr öyle der: Câbir b. Abdillah'a kabir konusunu

sorduumda u karl verdi: Resûlullah’n [saiiahh aisyh «s«iem) öyle

buyurduunu iittim: "Bu ümmet kabirlerinde imtihan edilirler. Mümin

defnedilip yaknlan da gittiinde, çok korkunç görünümlü bir melek gelir ve

ona: «Bu adam hakknda ne derdin?» diye sorar. Mümin: «O, Allah'n Resulü

ve kuludur, derdim» karln verince, melek ona: «Cehennemde oturacan

yere bak. O gördüün yer senin yerindi. Ama deitirildi ve oturacan yer

Cennette gördüün yer oldu» der. Ona iki yer de gösterildiinde, mümin:

«Brakn da aileme haber vereyim» der. Ona: «Yerinde kal!» denilir. Münafa
gelince ise yaknlan gittiinde oturtulur ve melekler ona: «Bu adam hakknda

ne derdin?» diye sorarlar. Münafk: «Bilmiyorum, insanlarn dedii gibi

diyordum » cevabn verir. Bunun üzerine ona: «Bilmeyesin! uras senin

Cennette oturacan yerdi ama cehennemle deitirildi» denilir." Câbir der ki:

"Resûlullah'n (saisUahu aleyhi »eseliem): «Her kul öldüü ey üzere diriltilir. Mümin

iman ile münafk da nifak ile» buyurduunu iittim."

2

bn Ebî Âsim es-Sünne’de, bn Merdûye ve Beyhakî, Ebû Süfyân

vastasyla, Câbir'den, Resûlullah'n (»idiahu aleyhi vsrciiem! öyle buyurduunu

nakleden "Mümin kabrine konulduu zaman iki melek gelip onu azarlarlar ve

mümin, uyuyann uykudan frlad gibi frlar. Kendisine: «Rabbin kimdir?»

diye sorulunca, «Rabbim Allah, dinim slam, Peygamberim Muhammed'dir»

cevabm verir. Bunun üzerine bir münadi: «Doru söyledi. Ona Cennette yer

açn, Cennet elbiselerinden gydiriin» diye seslenir. Mümin: «Brakn da aileme

haber vereyim» deyince, kendisine: « Yerinde kal» karl verilir."*

1

Ahmed 21/119 (13447), Ebû Dâvud (4751) ve Beyhakî (18, 19). Müsned’ in

muhakkikleri hadisin sahih olduunu söylemitir.
1
Ahmed 23/65 (14722), Taberânî (9076) ve Beyhakî Azabu’l-Kabr (239). Müsned'in

muhakkikleri hadisin sahih, bn Lehîa'mn hfznn zayf olmas sebebiyle senedinin zayf

olduunu söylemitir.

3 bn Ebî Âsim (866) ve Beyhakî Azabu'l-Kabr'da (238).
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Beyhakî’nin Azabu'l-Kabr'da, bn Abbâs’tan bildirdiine göre Allah'n

Resulü (saiiaiiahu aleyhi veselem) öyle buyurdu: "Ey Ömer! Sana yerde üç arn birkr
derinliinde, bir arn bir kar eninde bir yer hazrlandnda, sonra ailen seni

ykayp kefenleyip üstüne kâfur da koyup gömmek üzere tadklarnda, üstüne

toprak atp gittikten sonra sesleri iddetli gök gürültüsü, gözleri imek gibi

olan, saçlar sarkan sorgu melekleri Münker ve Nekir gelip seni sallayarak:

«Rabbin kim? Dinin nedir?» diye sormaya baladklarnda ne yapacaksn?"

dedi. Hz. Ömen “Yâ Resûlallah! O gün ben, imdiki hâlim (aklm ve imanm)
gibi mi olacam?” diye sordu. Resûlullah (saiialhhu aleyhi veseiiem): "Evet" cevabn

verince, Hz. Ömer: “O zaman, Allah'n izniyle onlara yeterim ey Allah'n

Resulü” dedi.

1

Beyhakî’nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre Resûlullah (saliMu aleyhi »Bsflem)

öyle buyurdu: "Ölü, kendisini defnedenler geri dönerken onlarn ayak sesleini

duyar. Sonra ölü oturtulup: «Rabbin kim?» diye sorulur. O: «Rabbim

Allah'tr» cevabn verince, «Dinin nedir?» diye sorulur. O: «slam» cevabn

verince, «Peygamberin kim?» diye sorulur. O: «Muhammed» cevabn verirce,

«lmin nedir?» diye sorulur. O: «Onu bildim, kendisine iman edip getirdii

kitab tasdik ettim» cevabn verir. Sonra onun kabri göz alabildiince

geniletilir ve ruhu müminlerin ruhlarnn yanna konur.

"

Taberânî M. el-Evsat
1

ta bn Abbâs’n: “Kabirde ölünün yanna gelen iki

melein ismi Münker ve Nekîr’dir” dediini bildirir .

2

Ahmed, bn Ebi'd-Dünyâ, Taberânî, el-Âcurri e-eria’da ve bn Adiyy’in

Abdullah b. Amridan bildirdiine göre Resûlullah (salhllahu aleyhi veseiM kabirde soru

soran iki melekten bahsedince, Hz. Ömer: “Ey Allah'n Resûlü! O zaman,

imdiki aklmz bize verilecek mi?” diye sordu. Hz. Peygamber (saiialiahu aleyhi vesdum):

"Evet. Bugünkü halinizde olacaksnz" buyurunca, Hz. Ömer: “O zaman

(soracaklar sorulara) cevab yaptrrm” dedi .

3

1

Beyhakî (117). bn Ebû Davud'un el-Ba's 'ma (7) bakn.
2
Taberânî (2703).

3 Ahmed 11/176 (6603) ve Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (3/47) geçtii üzere Tabenjrü,

el-Âcirî (862) ve bn Adiyy (2/855). Müsned'in muhakkikleri hadisin hasenun liayihi

olduunu söylemitir.
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bn Ebû Dâvud el-Ba's’ta, Hâkim Tarih’te ve Beyhakî Azabu’l-Kabr’da,

Ömer b. el-Hattâb'n öyle dediini bildirir: Resûlullah (saiiaiishu aleyhi «seiinm) bana:

"Dört arna iki arn boyundaki yere girip Miinker ve Nekîr'i görünce ne

yaparsn?" diye sorunca: “Ey Allah’n Resulü! Münker ve Nekîr nedir?"

karln verdim. Hz. Peygamber (sellailahu aleyhi vesdiem): "Bunlar kabirde ölüyü

sorguya çekerler, dileriyle yen kazarlar. Onlann saçlar yere kadar sarkar,

sesleri gök gürültüsü gibi korkunçtur. Baklar ise göz kamatrc imek
gibidir, yanlarnda bütün Minâ halknn bir araya gelse kaldramayaca bir

topuz vardr. Fakat benim elimdeki u asay kaldrdm gibi, onlar o topuzu

kolayca kaldrrlar. Onlar seni imtihan ederler. Eer cevap veremezsen veya

yanl cevap verirsen o topuzu sana öyle bir vururlar ki kül haline gelirsin"

buyurdu. Ben: “Ey Allah’n Resûlü! O zaman ben imdiki hâlimle mi

olacam?” diye sorunca, Resûlullah iseliaiiahu aleyhi «selem): "Evet" cevabn verdi.

Bunun üzerine ben: “O zaman onlara galip gelirim” dedim.

1

Tirmizî, bn Ebi'd-Dünyâ, bn Ebî Âsim, el-Âcurrî ve Beyhakî, Ebû

Hureyre’den, Resûlullah'n (saiiaihhu eieyN «eseiiem) öyle buyurduunu nakleder: "ölü

kabre konulduu zaman siyah ve mavi renkte adlan Münker ve Nekîr olan iki

melek gelip ona öyle derler: «Bu adam hakknda ne derdin ?» O da, hayattayken

ne diyor ise öyle der. Eer mümin ise: «O, Allah'n kulu ve Resulüdür. Ben

ehâdet ederim ki Allah'tan baka gerçek ilah yoktur. Muhammed de onun kulu

ve elçisidir» der. Melekler de: «Senin böyle diyeceini biliyorduk» derler. Sonra

kabri yetmi arna yetmi arn geniletilerek aydnlatlr ve ona «Uyu!»

derler. O: «Beni brakn da gidip aileme haber vereyim » deyince, melekler ona:

«Sadece ailesinden çok sevdii biri tarafndan uyandnlabilen damadn uyumas

gibi uyu» karln verirler. Yüce Allah onu yatt yerden diriltinceye kadar

da öyle kalr. Eer kii münafk ise: «Bilmiyorum! nsanlar onun hakknda ne

diyorsa ben de aynsn diyordum» karlttn verir. Bunun üzerine kendisine:

«Senin böyle diyeceini biliyorduk» derler. Sonra yere: «Onu sktr!» denilir

ve yer onun kemikleri birbirine girinceye kadar skar. Yüce Allah onu yatt
yerden diriltinceye kadar bu azap devam eder."

1

1 bn Ebû Dâvud (7), Tahrîcu Ehâdts’l-hyâ'da (4062) geçtii üzere Hâkim, Beyhakî

(118), el-tikâd (290, 291). Beyhakî hadisin bu isnâdla garîb olduunu söylemitir. Zehebî

ise Mîzânu’l-tidâl'de (4/167, 168, 537) münker olduunu söylemitir.
2
Tirmizî (1071), bn Ebî Âsim (864), el-Âcurrî (858) ve Beyhakî Azabu'l-Kabr (118).

Hasen hadistir (bak: Elbânî, Sahih Sünen et-Tirmizî, 856).
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bn Ebi'd-Dünyâ’nn Ebû Hureyre’den bildirdiine göre Allah'n Resûlü, Hz.

Ömer’e: "Münker ve Nekir'i gördüünde ne yapacaksn?" diye sorunca, Hz.

Ömer "Münker ve Nekir nedir?” karln verdi. Resûlullah (saiiaiiahu sieyh. melhm):

"Bunlar kabirde ölüyü sorguya çekerler, sesleri gök gürültüsü gibi korkunçtur.

Baklar ise göz kamatrc imek gibidir, saçlar yere kadar sarkar ve

dileriyle yeri kazarlar. Yanlarnda bütün Minâ halknn bir araya gelse

kaldramayaca demirden bir asa vardr" buyurdu.

Buhârî'nin Esma binti Ebî Bekr’den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu leyhi

«allem) öyle buyurdu: "Bana, kabirlerinizde sorguya çekileceiniz vahyedildi.

Kiiye: «Bu adam hakkndaki bilgin nedir?» diye sorulur. Mümin veya yakinen

iman eden: «O, Allah'n Resûlü Muhammed'dir. Bize açk delillerle ve doru

yolla geldi, biz de onun davetine icabet edip kendisine tâbi olduk» der. Bunun

üzerine ona: «Biz senin mümin olduunu biliyorduk. Rahat uyu» denilir.

Münafk veya üphe içinde olan ise: «Bilmiyorum, insanlarn bir eyler dediini

duydum, ben de aynsn söyledim» der

Ahmed’in, Esmâ’dan bildirdiine göre Resûlullah (saMiahu aley+i mailem) öyle

buyurdu: "nsan, kabre girdii zaman eer müminse, ameli, namaz ve orucu

kendisini kuatr. Melek, kendisine namazn olduu yerden yaklanca, namaz

onu geri çevirir, oruç tarafndan yaklanca da oruç onu geri çevirir. Bunun

üzerine melek ona seslenerek: «Otur!» der. Mümin oturunca ise melek: «Bu

adam, -yani Resûlullah (saUaliohu aleyh. «ailem)- hakknda ne dersin?» diye sorar.

Mümin: «Kim hakknda?» diye sorunca, melek: «Muhammed kaknda» cevabn

verir. Mümin: «Onun, Allah'n Resûlü olduuna ahitlik ederim» deyince,

melek : «Nereden biliyorsun? Ona yetitin mi?» diye sorar. Mümin, tekrar:

«Onun, Allah'n Resûlü olduuna ahitlik ederim» deyince, melek: «Bu

dorultuda yaadn, böyle öldün, bu dorultuda tekrar diriltileceksin» der. eer

Ölen kiifâcir veya kafir biriyse, melek ona gelir ve kendisine yaklamasna engel

olacak hiç bir ey bulunmaz. Onu oturtup: «Bu adam hakknda ne dersin?» diye

sorar. O: «Hangi adam?» karlm verince, melek: «Muhammed» cevabn

verir. O: «Vallahi bilmiyorum. nsanlarn bir eyler söylediini duydum, ben de

ayn eyi söyledim» deyince, melek: «Bu dorultuda yaadn, böyle öldün
,
bu

dorultuda tekrar diriltileceksin» der. Kendisine kabrinde, meyveleri sr
derisinden yaplan tulum büyüklüünde kor ate olan bir canl musallat edilir.

1

Buhârî (1373).
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Bu canl kendisine Allah'n diledii kadar vurur. Ona merhamet etmemesi için

bu canl, onun sesini duyamaz."'

Ahmed ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Hz. Âie öyle dedi: Yanma

Yahudi bir kadn girdi ve: "Bana yemek ver, Allah seni Deccâl’in ve kabrin

fitnesinden korusun" dedi. Ben de onu Resûlullah (seiMu nieyhi veseiiem) gelene

kadar yanmda tuttum. Hz. Peygamber (saiiailalu aieytu »eseiM geldiinde, ona: "Bak

bu kadn ne diyor" dedim. Resûlullah (sailaliahu aleyhi «selem): "Ne diyor?” diye

sorduunda: "Allah seni Deccâl'in ve kabrin fitnesinden korusun, diyor"

karln verdim. Bunun üzerine Resûlullah (sailaliahu aleyhi vaseiM kalkt, ellerini açp

Deccâl'in ve kabrin fitnesinden Allah'a snd ve öyle buyurdu: “Her

peygamber ümmetini Deccal konusunda ikaz etmitir. Ben de sizleri hiçbir

peygamberin ümmetini ikaz etmedii bir ekilde ikaz edeceim. Deccal kördür,

oysa Allah kör deildir. Deccâl'in alnnda her müminin okuyabilecei bir

ekilde «Kâfir» yazmaktadr.

Kabirdeki fitneye gelince, benden dolay sorguya çekilecek ve bu ekilde

imtihana tâbi tutulacaksnz. Eer kii mümin ise, kabrinde herhangi bir korku

ve endie tamadan oturtulur ve ona: «Dünyadayken hangi hal üzere idin?»

diye sorulur. O da: «Müslümandm» karln verir. Benden dolay ona: «Bu

adam kim?» diye sorulduunda: «O bize Allah katndan delillerle gelen

Resûlullah' tr. Ona inandk ve iman ettik» der. Ona: «Allah' gördün mü?»

diye sorulunca ise: «Allah' görmeye kimsenin gücü yetmez» der. Önce ona ate

gösterilir, kendi kendim yiyen Cehennemi görür. Ona: «Allah'n seni neyden

koruduuna bak» denilir. Sonra ona Cennet gösterilir, oradaki güzellikleri ve

içindekileri görür. «Buras senin yerindir. Sen inanm biriydin, inanm olarak

öldün, öyle de har olursun inallah» derler.

Fakat adam kötü biriyse, korku ve endie içinde kabrinde oturtulur ve

«Dünyadayken hangi hal üzere idin?» diye sorulur. O: «Bilmiyorum» cevabn

verir. «Peki, bu adam hakknda ne diyordun?» diye sorduklarnda: «nsanlarn

bir ey dediini duyardk» diye cevap verir. Bunun üzerine önce ona Cennet

gösterilir, onun güzelliklerini ve içindekileri görür. Ona «Bak, Allah seni

nelerden mahrum brakt» denilir. Sonra ona cehennem gösterilir. Adam

Cehennemin kendi kendini yemesini görür. Sonrasnda ona: «Buras senin

1

Ahmed 33/535, 536 (26976).
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yerindir. Sen üphe içindeydin, o ekilde öldün ve o ekilde har olursun

inallah» denilir/'
1

Ahmed Zühd’de ve Ebû Nuaym el-Hilye’de, Tâvus'un öyle dediini

bildirir: “Ölüler, kabirlerinde yedi gün sorguya çekilirler. Bu sebeple onlar için

(sevaplan onlara balanmak üzere) yedi gün yemek vermek müstehap

görülmütür."2

bn Cerîr Musannefte, Hâris b. Ebi'l-Hâris'ten, Ubeyd b. Umeyriin öyle

dediini bildirir: "Mümin ve münafk (kabirde) sorguya çekilir. Mümin yedi

gün boyunca, münafk ise krk gün boyunca sorguya çekilir.”

bn âhîn es-Sünne’de, Râid b. Sa'd'n öyle dediini bildirir: Allah'n

Resulü (saiiaflahu aleyhi kellem): "Hüccetinizi öreniniz. üphesiz ki hesaba

çekileceksiniz" derdi. Hatta Ensar’dan bir ailenin bir ferdi vefat edecei

zaman ve çocuk akil bali olunca onlara: "Sana: “Rabbin kim?" diye

sorarlarsa: "Rabbim Allah'tr" “Dinin nedir?" diye sorarlarsa: "Dinim

slam’dr. “Peygamberin kimdir?” diye sorarlarsa: “Peygambenm

«Muhammed'dir» cevabn ver" diye tavsiyede bulunurlard.

Ebû Nuaym'n, Enes’ten bildirdiine göre Allah’n Resulü (saAaiiahu aleyhi metan),

sahabeden vefat eden bir adamn defin ii bitince mezannn banda durup

öyle dedi: "üphesiz biz Allah'a aidiz ve tekrar Ona döneceiz. Allahm! O
Sana misafir oldu ve sen huzuruna varlanlarn en hayrhssn. Topra (yerin

skntsn) ondan uzaklatr. Sema kaplarm ruhu için aç, onu güzel bir ekilde

kabul et ve hesaba çekilirken güzelce cevap verebilmesini nasib et."3

Ebû Dâvud, Hâkim ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Osmân b. Affân der ki:

“Allah'n Resûiü (»yUu «Mi ««itn), kabristanda defnedilmekte olan birinin

1

Ahmed 40/311 (24268) ve Beyhakî (3/323), Azabu'l-Kabr (38), el-Ma'rife (1970), Buhârî

(1049, 1050, muhtasar olarak). Müsned'in muhakkikleri senedinin. Buhar ile Müslim'in

artna göre sahîh olduunu söylemitir.
2
Ebû Nuaym (4/11).

3 Ebû Nuuaym (5/201).



Âyet: 27 • Kabir Sorgusu 515

yanna gelip: "Kardeiniz için mafiret dileyiniz ve ona sebat verilmesi için dua

ediniz, çünkü u anda ona soru sorulmaktadr" buyurdu.’

Saîd b. Mansûr'un bn Mes'ûd'dan bildirdiine göre Allah'n Resulü

cenaze defnedilip kabri düzeltildikten sonra, mezarn banda durur ve:

"Allahm! Arkadamz, dünyay arkasnda brakp Senin misafirin oldu.

Allahm, hesaba çekilirken güzelce cevap verebilmesini nasib et ve ona kabrinde

gücünün yetmeyecei yükü yükleme" diye dua ederdi.

Taberânî ve bn Mende, Ebû Umâme’den, Resûlullah'n (saiialahu aleyhi reseM

öyle buyurduunu nakleder: "Kardelerinizden birisi vefat edip defin iini

bitirince, biriniz kabrinin banda durup öyle desin: «Ey Falan kadnn olu

falan!» ölü, böyle diyenin sesini duyar, ama cevap veremez. Sonra bir daha: «Ey

Falan kadnn olu falan!» deyince, ölen kii kalkp oturur. Sonra bir daha : «Ey

Falan kadnn olu falan!» deyince ise: «Bizi irad et, Allah sana merhamet

etsin» der, ama sizfarkna varmazsnz. Vefat edenin banda duran kii öyle

desin: «Dünyadayken, Allah'tan baka ilah yoktur, Muhammed Allah'n kulu

ve elçisidir eklindeki tankln, Allah'n rab, Muhammed’in peygamber ve

Kur'ân'n da imam olduuna raz olduunu hatrla.» Böyle yapnca Münker ve

Nekir birbirinin elinden tutup: «Haydi buradan çkalm, yant kendisine

öretilen kiiye biz ne yapacaz?» der. Allah ona, sorgu meleklerine kar

kamhn öretmi olur." Bir adam: “Ey Allah'n Resulü! Ya anasnn kim

olduunu bilmezse?” diye sorunca, Hz. Peygamber (saiiaüahu aieyt» «seiM: "Adam

Havva'ya nispet edip: «Ey Havva olu falan» dersin" cevabn verdi.

1

bn Mende’nin bildirdiine göre Ebû Umâme der ki: “Vefat ettiim zaman

beni defnettiinizde bir kii baucumda durup: «Ey Suday b. Aclân!

Dünyadayken, Allah'tan baka ilah yoktur, Muhammed Allah’n kulu ve

elçisidir eklindeki tankln hatrla» desin.”

Saîd b. Mansûr, Râid b. Sa’d, Damra b. Habîb ve Hakîm b. Umeyr öyle

dediler: "Ölü defnedilip insanlar yanndan ayrld zaman, ölü için kabrinin

banda bir kiinin üç defa: «Ey falan! Lâ lahe illallah, de» denildikten sonra:

1

Ebû Dâvud (3221), Hâkim (1/370) ve Beyhdkî Azabu'l-Kabr (50, 233, 234). Sahih

hadistir. Klbânî (Sahih Sünen Ebû Dâvud. 2758).

2
Taberânî (7979). Heysemî, Mecmau'z-Zrvâid ' dc (3/45) ravilerden tanmadklarnn

olduunu söylemitir.
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"Ey falan! Rabbim Allah, dinim slam, peygamberim de Muhammed’dir, de"

denilip sonra ordan ayrlmas müstehap görülmütür.

Hakîm et-Tirmizî Nevâdiru'l-Usul’da, Amr b. Murre’nin öyle dediini

bildirir: Ölü mezarna konulduu zaman: "Allahm! Onu kovulmu eytandan

koru” denilmesi müstehap görülürdü.'

Hakîm et-Tirmizî, Süfyân es-Sevi’nin öyle dediini bildirin Ölüye: "Rabbin

kimdir?" diye sorulunca, eytan ona bir surette görünür ve kendine iaret

ederek: "Senin Rabbin benim" der .

2

Nesâî’nin Râid b. Sa'd'dan, onun da Resûlullah’n (saflaiiahu aisyh» madem)

ashabndan bir adamdan bildirdiine göre, bir kii: "Ey Allah’n Resûlü! Neden

müminler kabirlerinde imtihan edilir de, ehit imtihan edilmez?” diye

sorunca, Hz. Peygamber (sailaibhu Beyhi venllem):
"Bann üzerindeki klçlatn

parlts onun için imtihan olarak yeter" cevabm verdi .
5

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Enes der ki: E’arîterden bir adam

Resûlullah’a (siiBiiahj aleyh meiiem) yedi yl hizmet edince, Allah'n Resulü (saMaim aleyhi

«seiiem): "Bunun, üzerimizde hakk vardr. Onu çarn da ihtiyacn bize

söylesin" buyurdu. Adam çardklarnda, Resûlullah (niiaJinhu aleyhi mailem) ona:

"htiyacn söyle" buyurdu. Adam: "Ey Allah'n Resûlü! Sabaha kadar bana

izin ver de istihare edeyim" dedi ve sabah olup Allah'n Resûlü (uiiaiiohu ieyhi

««.Hem) onu çannca: "Ey Allah'n Resûlü! Kyamet günü bana efaatçi olman

istiyorum" dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber isaflaiiahu aleyhi veseiiem), "Allah

inananlar, dünya hayatnda ve âhirette salam bir söz üzerinde tutar ..."4

âyetini okuyup: "öyle ise, secdelerin çokluuyla bana yardma ol" buyurdu.

bn Ebî eybe ve bnü’l-Münzir’in bildirdiine göre Meymûn b. Ebî ebîb

der ki: Haccâc zamannda Cuma namazn klmak istedim, namaza gitmek için

hazrlannca (kendime): "Nerede namaz klmak için gidiyorum? Bunun

(Haccâc'n) arkasnda m!" dedim. Gitmek ve gitmemek arasnda kararsz

kalnca, evin bir tarafndan: "Ey inananlar! Cuma günü namaz için ezan

1

Hakîm et-Tirmizî (3/226).
3

Hakîm et-Tirmizî (3/227).

5
Nesâî (2052), S. el-Kübrâ (2180). Sahih hadistir. Elbârü (Sa/öt Sünen en-Nesâî. 1940).

4 brahim Sur. 27
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okunduu zaman Allah' anmaya koun; alm satm brakn; bilseniz, bu

sizin için daha iyidir
" 1

diyen bir ses duydum. Bir defasnda da, bir mektup

yazmak için oturdum, aklma, yazdm takdirde mektubumu güzelletirecek

ama yalan söylemi olacam, eer yazmazsam, mektubumun kötü olaca

ama doru söylemi olacama dair bir fikir geldi. Bu fikri yazmak ve

yazmamak arasnda kararsz kaldm ve sonunda yazmamaya karar verdim. Bu

srada evin bir tarafndan: "Allah inananlar, dünya hayatnda ve âhirette

salam bir söz üzerinde tutar. .."
2
diyen bir ses duydum.”

3

* jijti jii fvjîM *\ ia ijli *j3
i Jj } fJ\

ij’nl+î ^ jJUâiJ büü! 4Ü I

*
jljdl

"Allah'n nimetine nankörlükle karlk veren ve sonunda
kavimlerini helâk yurduna sürükleyenleri görmedin mi?

Onlar cehenneme girecekler. O ne kötü karargâhtr!

(nsanlan) Allah yolundan saptrmak için o na ortaklar

kotular. De k: (stediiniz gibi) yaayn! Çünkü dönüünüz
ateedir." (brâkîm Sur. 28-30)

Abdurrezzâk, Saîd b. Mansûr, Buhârî, Nesâî, Ibn Cerîr, îbn Ebî Hâtim, Ibn

Merdûye ve Beyhakî Delâil’de, bn Abbâs'n, “Allah'n nimetine nankörlükle

karlk veren ve sonunda kavimlerini helâk yurduna sürükleyenleri

görmedin mi?"
1

* âyetinde kastedilenlerin, Mekke kafirleri olduunu

söylediini bildirir.
5

Buhârî Tarih’te, bn Cerîr, bnü’l-Münzir ve bn Merdûye'nin bildirdiine

göre Ömer b. el-Hattâb, "Allah'n nimetine nankörlükle karlk veren ve

1

Cuma Sur. 9

1
brahim Sur. 27

3 bn Ebî eybe (3/136).

A brahim Sur. 28

5 Abdurrezzâk (1/342, 343), Buhârî (3977, 4700), Nesâî S. ei-KübrS (11268), bn Cerîr

(13/673, 674) ve Beyhakî (3/95).
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sonunda kavimlerini helak yurduna sürükleyenleri görmedin mi?"
1

âyetini

açklarken öyle dedi: “Bunlar, Kurey'in en günahkâr iki kavmi olan Mjîre

oullar ve Umeyye oullandr. Muîre oullanmn Bedir günü haklarndan

geldiniz. Umeyye oullarna gelince, onlar bir süreye kadar

faydalandrldlar/'
2

bn Merdûye’nin bildirdiine göre ibn Abbâs, Hz. Ömer'e: “Ey müminlerin

emiri! «Allah'n nimetine nankörlükle karlk veren ve sonunda kavimlerini

helak yurduna sürükleyenleri görmedin mi?»

3

âyetinden kimler

kastedilmektedir?” diye sorunca, Hz. Ömer: "Bunlar, Kurey’in en günahkâr

iki kavmi olan daylarm ve senin amcalarndr. Allah, Bedir günü benim

daylanmn kökünü kazd. Senin amcalarna ise Allah, bir süreye kadar

mühlet vermitir" cevabn verdi.

bn Cerîr, bnü’l-Münzir, ibn Ebî Hatim, Taberânt M. el-Evsat'ta, Hâkim ve

bn Merdûye'nin, deiik kanallarla bildirdiine göre Ali b. EbîTâlib, "Allah’n

nimetine nankörlükle karlk veren ve sonunda kavimlerini helâk yurduna

sürükleyenleri görmedin mi?'"’ âyetini açklarken öyle dedi: "Bunlar,

Kurey'in en günahkâr iki topluluu olan Umeyye oullan ve Muîre oullar.

Allah, Bedir günü Muîre oullarnn kökünü kazd. Umeyye oullarna

gelince, onlar bir süreye kadar faydalandrldlar.”5

Abdurrezzâk, Firyâbî, Nesâî, bn Cerîr, bn Ebî Hatim, bnu'l-Enbârî d-

Mesâhifte, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî DelâiVde, Ebu’t-TufeyPden

bildirir: ibnu’I-Kevvâ, Hz. Ali’ye, "Allah’n nimetine nankörlükle karlk

veren ve sonunda kavimlerini helâk yurduna sürükleyenleri görmedin

mi?"
6

âyetinde kimlerin kastedildiini sorunca, Hz. Ali: “Onlar, Kurey’in

günahkarlardr. Onlara Bedir günü galip gelmitiniz” cevabn verdi. bnu’l-

Kevvâ: "Dünya hayatnda, çalmalar boa gitmitir, oysa onlar güzel i

1

brahim Sur. 28
3

Buhârî (8/373 ve bn Cerîr (13/669).

3 brahim Sur. 28
4 brâhîm Sur. 28

5 bn Cerîr (13/670), bn Kesir Tefsir’&c (4/427) geçtii üzere bn Ebî Hâtûn, Taberânî

(776) ve Hâkim (2/352 "sahih").

6
brahim Sur. 28
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yaptklarm sanyorlard"’ âyetinden kimlerin kastedildiini sorunca ise Hz.

Ali: "Harûrîler (Hariciler) onlardandr" cevabn verdi/

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Hz. Ali'ye, "Allah'n nimetine

nankörlükle karlk veren ve sonunda kavimlerini helak yurduna

sürükleyenleri görmedin mi?" 3 âyetinde kimlerin kastedildii sorulunca:

"Ebû Cehl'in kabilesi olan Umeyye oullar ile Mahzûm oullardr'’ cevabn

verdi.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ertea, Hz. Ali'nin, minberde: "Allah’n

nimetine nankörlükle karlk veren ve sonunda kavimlerini helak yurduna

sürükleyenleri görmedin mi?"4 âyeti hakknda: "Kurey dnda insanlar bu

gruba girmekten uzaktr" dediini duymu.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Ebt Hüseyn der ki: Ali b. Ebî Tâlib,

(insanlara hitab etmek için) kalkp: "Bana Kur'ân'dan soracak yok mu?

Vallahi, eer bu gün Kuriân hakknda benden daha bilgilisinin olduunu

bilsem, bu kii denizlerin ardnda bile olsa, ona giderdim" deyince, Abdullah

b. el-Kevvâ kalkp: "Allah'n nimetine nankörlükle karlk veren ve sonunda

kavimlerini helâk yurduna sürükleyenleri görmedin mi?'

5

âyetinde kimler

kastedilmektedir?" diye sordu. Hz. Ali: "Bunlar Kurey mürikleridir. Onlara

Allah'n nimeti olan iman gelmi, onlar ise kavimlerini helâk yurduna

sürüklemilerdir" cevabn verdi.
0

bn Cerîr, bnü'l-Münzir, Hâkim el-Kunâ'da, Ali b. Ebî Tâlib'in, "Allah’n

nimetine nankörlükle karlk veren ve sonunda kavimlerini helâk yurduna

1

Kahf Sur. 104
2
Abdurrezzâk (1/342, 413), Nesâî S. el-Kübrâ (11267), bn Cerir (13/671, 15/426, 427),

bn Kesîr Tefsîr'de (4/427) geçtii üzere bn Ebî Hatim, Hâkim (2/354 "sahih") ve Beyhakî

(3/95).

3 brahim Sur. 28
4 brâhlm Sur. 28
5 brâhîm Sur. 28
6 bn Kesîr Tefsîr’de (4/427) geçtii üzere bn Ebî Hâtûn.
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sürükleyenleri görmedin mi?"

1

âyeti hakknda: "Âyette kastedilenler, Bedir

günü öldürülen Kurey kafirleridir" dediini bildirir.*

bn Merdûye’nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre "Allah'n nimetine

nankörlükle karlk veren ve sonunda kavimlerini helak yurduna

sürükleyenleri görmedin mi?"3 âyetinde kastedilenler, Bedir savana katlan

müriklerdir.

Mâlik Tefiir’de, Nâfi'den bildirir: bn Ömer, "Allah’n nimetine

nankörlükle karlk veren ve sonunda kavimlerini helak yurduna

sürükleyenleri görmedin mi?"

4

âyeti hakknda: "Âyette kastedilenler, Bedir

günü öldürülen Kurey kafirleridir" demitir.

bn Cerîriin Atâ b. Yesâridan bildirdiine göre bu âyet, Bedir günü

öldürülen Kurey kafirleri haknda nazil olmutur.

4

bn Ebî Hâtim’in Amr b. Dinar'dan bildirdiine göre "Allah'n nimetine

nankörlükle karlk veren ve sonunda kavimlerini helak yurduna

sürükleyenleri görmedin mi?"6 âyetinde kastedilenler Kureylilerdir.

Ayyetteki nimetten kast ise Hz. Muhammed'dir (safiaUahu aJeyh veseiie*n).

bn Cerîrve bn EbîHâtim'in bildirdiine göre Katâde der ki: Biz, "Allah’n

nimetine nankörlükle karlk veren ve sonunda kavimlerini helak yurduna

sürükleyenleri görmedin mi?"7 âyetinde kastedilenlerin Mekke halkndan.

Yüce Allah'n Bedir günü öldürdüü Ebû Cehil ve arkadalan olduunu

söylerdik .

8

bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre "Allah’n nimetine

nankörlükle karlk veren ve sonunda kavimlerini helâk yurduna

1

brâhîm Sur. 28

* bn Cerir (13/671).

3 brâhîm Sur. 28
4 brâhîm Sur. 28
5 bn Cerir (13/671).
6
brâhîm Sur. 28

7 brâhîm Sur. 28
8 bn Cerir (13/676).
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sürükleyenleri görmedin mi?"

1

âyetinde kastedilenler, Cebele b. el-Eyhem ve

ona tâbi olup Bi2ansllara iltihak edenlerdir.

bn Cerîr ve bnü'l-Münzirîin bildirdiine göre âyette geçen

kelimesi, helak mânisndadr.3

bn Cerîr'in Dahhâk'tan bildirdiine göre “Sonunda kavimlerini helâk

yurduna sürükleyenleri görmedin mi?"4 buyruu: “Kavimlerinden

kendilerine uyanlar helaka sürüklediler" mânisndadr. 5

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Zeyd der ki: “ji^j”
6

kelimesinin, ate mânâstndadr. Yüce Allah, bunu açklam ve: “Onlar

cehenneme girecekler. O ne kötü karargâhtr"7 buyurmutur. 8

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katide,

“Onlar cehenneme girecekler. O ne kötü karargâhtr"9 buyruunu

açklarken: “Cehennem onlarn âhiretteki yurdudur" demitir.
10

Abd b. Humeyd ve bn Cerîr’in Katâde’den bildirdiine göre “
dil i$üo-3

lâijLil"
1
’ buyruu: “Allah'a ortak kotular" mânâsndadr.

bn Ebî Hâtim’in Ebû Rezîn'den bildirdiine göre “De ki: (stediiniz gibi)

yaayn"12 buyruu: “Eceliniz gelinceye kadar yaayn” mânâsndadr.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnü’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde, "nanan kullanma söyle, namaz klsnlar; alveri ve

dostluun olmayaca günün gelmesinden önce, kendilerine verdiimiz

1

brahim Sur. 28
2
brâhîm Sur. 28

3 bn Cerîr (13/677).

4 brâhîm Sur. 2B

5 bn Cerîr (13/677).
6
brahim Sur. 28

7 brâhîm Sur. 29
8 bn Cerîr (13/677, 678).

5 brâhîm Sur. 29
10
Abdurrezzâk (1/343) ve bn Cerîr (13/678).

11

brâhîm Sur. 30
12
brâhîm Sur. 30



522 1 brahim Sûresi g

rzktan açk ve gizli sarfetsinler"
1

âyetini açklarken öyle dedi: "Yüce Allah,

dünyada alveriin ve insanlarn dünyada iken birbirleri arasnda kuracaklar

dostluun olduunu bilmektedir. Kii kiminle dostluk yaptna ve niçin

onunla beraber olduuna baksn. ayet bu dostluk Allah rzâs içinse devam

etsin. ayet Allah rzâsndan baka bir ey içinse bilsin ki her dostluk, kyamet

günü sahibi için dümanlk olacaktr. Sadece takva sahiplerinin dostluu

bunun dndadr."

2

tir
- lyA Jjîlj oljL-Ul ^-ll

"Allah, gökleri ve yeri yaratan, gökten yamur indiren ve

onunla size nzk olarak turlu meyveler çkaran, emri

gereince denizde yüzmek üzere gemileri emrinize veren,

nehirleri de hizmetinize sunandr/' (krâkîm Sur. 32)

bn Cerir, bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid:

"Nehirleri de hizmetinize sunandr" 1 buyruunu açklarken: "Yüce Allah, her

beldede nehirleri ve denizleri insanolunun hizmetine vermitir" dedi/

JlJJl

"O, âdetleri üzere hareket eden Güne'i ve Ay' sizin

hizmetinize sunan, geceyi ve gündüzü sizin emrinize

verendir." (ikrâkîm Sur. 33)

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Abbâs, "O, âdetleri üzere hareket eden

Güne'i ve Ay' sizin hizmetinize sunan, geceyi ve gündüzü sizin emrinize

1

brahim Sur. S
2 bn Cerir (13/680).

3 brahim Sur. 32
4 bn Cerir (13/681).
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verendir"
1 buyruunu açklarken: "Güne ve Ay, Allah'n emrine uyarak

hareket ederleri' demitir .

2

bn Ebî Hâtim ve Ebu’-eyh'in el-Azame ’de bildirdiine göre bn Abbâs

der ki: "Güne su dolab gibidir. Gündüzün gökte yörüngesinde akar gider.

Batt zaman ise geceleyin yine yörüngesinde ve yerin altnda yürümesine

devam eder. Sonunda doduu yerden yeniden doar. Ay da böyledir."3

ü
\
1* S/ 4Ü jJlaJ U

'jûs

"O, istediiniz eylerin hepsinden size verdi. Eer Allah'n

nimetlerini saymaya kalksanz sayamazsnz. üphesiz
insan çok zalimdir, çok nankördür." (brahim Sur. 34)

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime, U ö* phsTi
"4

buyruunu: "Rabet ettiiniz her eyi size verdi” eklinde açklamtr.

ibn Cerîr ve bnü'I-Münzir, Mücâhid’den ayn rivayette bulunmutur .

5

bn Cerîriin bildirdiine göre Hasan(- Basrî), "ojjüL u jS ^ jJ’Ts
"6

buyruunu: "Ondan istediiniz her eyi size vermitir” eklinde açklamtr .

7

bn Cerîriin bildirdiine göre Dahhâk, bu âyeti, u ^îy8

eklinde olumsuz anlamnda okur ve: "Ondan istemediiniz hereyden

vermitir” eklinde tefsir ederdi .
9

1

brahim Sur. 33
2 bn Cerîr (13/682).

3 Ebu’-eyh (634).

4 brahim Sur. 34

5 bn Cerîr (13/683).
6
brahim Sur. 34

7 bn Cerîr (13/684).
8
brahim Sur. 34

9 bn Cerîr (13/685)
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bn Ebî eybe, bn Cerîr ve Beyhakî u'abu' l-îmarida, Talk b. Habîb'in

öyle dediini bildirir: "Allah'n hakk, kullarn kaldramayaca kadar ardr.

Allah'n nimetleri de kullarn sayamayaca kadar çoktur. Ama sîzler, tövbe

ederek sabahlayn ve tövbe ederek akamlayn."’

bn Ebi'd-Dünyâ ve Beyhakî u' abu' l-îmari da, Süleymân et-Teymî'nin

öyle dediini bildirir: "Allah, kullanna kendi yüceliince nimet vermitir.

Onlardan da güçlerinin yettiince ükretmelerini istemitir."*

bn Ebi'd-Dünyâ ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Bekr b. Abdillah: "Allah'a

hamd olsun" diyen hiçbir kul yoktur ki, "Allah'a hamd olsun” dedii için ona

bir nimet vacip olmasn, deyince, kendisine: "Peki, (Allah’a hamd olsun)

dedii için kendisine verilen bu nimetin karl nedir?" diye sorulunca, Bekr

b. Abdillah: "Allah’a hamd olsun, demesidir. Böyle derse bir nimet daha gelir

ve Allah'n nimetleri tükenmez” cevabn verdi .

3

bn Ebi'd-Dünyâ ve Beyhakî'nin bildirdiine göre Bekr b. Abdillah el-

Muzenî der ki: "Ey Âdemolu! Allah’n sana verdii nimetin büyüklüünü

bilmek istersen gözlerini kapat.”4

Beyhakî’nin bildirdiine göre Ebu’d-Derdâ der ki: "Allah’n, üzerindeki

nimetlerini sadece yemek ve içmekte bilen kiinin ilmi az, azab da hazr

olmu demektir."5

bn Ebi'd-Dünyâ ve Beyhakî, Süfyân b. üyeyne’nin öyle dediini bildirir:

"Yüce Allah, kullanna Lâ ilahe illallah’ tantmaktan daha büyük bir nimet

vermemitir. Lâilahe illallah, âhirette onlar için dünyadaki su gibidir."
6

bn Ebi'd-Dünyâ ve Beyhakî’nin bildirdiine göre bn Mes'ûd der ki: “Yüce

Allah'n Cehennemliklere öyle bir minneti vardr ki, eer ateten daha iddetli

bir azap ile onlara azap etmek isteseydi bunu yapard.”'

1 bn Ebî eybe (13/488), bn Cerîr (13/686) ve Beyhakî (4522).
3 bn Ebi'd-Dünyâ Kitabu'-ükr (8) ve Beyhakî (4578).

3 bn F.bi'd-Dünyâ Kitabu'-ükr (7, 99) ve Beyhakî (4408).

4 bn Ebi'd-Dünyâ (182) ve Beyhakî (4465).

5
Beyhakî (4467).

6
bn Ebi’d-Dünyâ (96) ve Beyhakî (4500).
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bn Ebi'd-Dünyâ ve Beyhakî u'abu'l-îjrun'da, Muhammed b. Salih’in

öyle dediini bildirir: Âlimlerden biri, "Eer Allah'n nimetlerini saymaya

kalksanz sayamazsnz" buyruunu okuyunca öyle derdi: "Kula, Allah'

hakkyla idrak edemeyecei ilmini verdii gibi nimetlerini de saymaktan aciz

olduu ilmini veren Allah’ bütün eksikliklerden tenzih ederim. Allah,

âlimlerin kendisini hakkyla idrak edemeyeceklerini bilmelerini imandan

sayd gibi, nimetlerini saymaktan aciz olduklarn bilmelerini de bu

nimetlere kar ükür olarak kabul etmitir. Zira Allah kullarnn kendilerini

aan eyleri idrak edemeyeceklerini bilmektedir."
3

bn Ebi'd-Dünyâ ve Beyhakî, Benî Hâim’in azatls Ebû Eyyûb el-Kureî’den

bildirdiine göre Hz. Dâvud (aieytusseiam) : "Ey Rabbim! Bana, üzerimdeki en küçük

olan nimetini bildir" deyince, Yüce Allah ona: "Ey Dâvud! Nefes al!” diye

vahyetti. Hz. Dâvud {aiyhisteiam) nefes alnca, Yüce Allah: "te benim sana

verdiim en küçük nimetim budur” buyurdu .

3

bn Ebi’d-Dünyâ ve Beyhakî’nin bildirdiine göre Vehb b. Münebbih der ki:

Bir âbid, Yüce Allah'a elli yl ibadet edince, Yüce Allah ona: "Seni baladm"
diye vahyetti. Âbid: "Ey Rabbim! Ben günah ilemediim halde neyimi

balayacaksn?” deyince, Yüce Allah, âbidin boynundaki bir damara emretti

ve damardaki kan hzlca dolamaya balad. Adam bu aryla ne uyuyabildi,

ne de namaz klabildi. Sonra ans dinip adam da uyuyunca, o gece kendisine

bir melek geldi. Adam, melee ikâyette bulunup: "Bu damann arsndan

çok çektim" deyince, melek: "Rabbin: «Elli yllk ibadetin, çektiin annn
dinmesini ancak karlamaktadr» buyuruyor” karln verdi .

4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ömer b. el-Hattâb: "Allahm! Zulmümü

ve küfrümü bala” deyince, bir adam: "Ey müminlerin emiri! Zulmü anladk

ta küfür dediin nedir?" diye sordu. Bunun üzerine Hz. Ömer: "üphesiz

insan çok zalimdir, çok nankördür"5 âyetini okudu.

1 bn Ebi’d-Dünyâ (184) vc Beyhakî (4577).
1 bn Ebi'd-Dünyâ (202) ve Beyhakî (4624).

3 bn Ebi’d-Dünyâ (149) ve Beyhakî (4623).

4 bn Ebi'd-Dünyâ (148) ve Beyhakî (4622).

5 brâhîm Sur. 34
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fiiJrt âal ût jgj ,/ât-ij a •# Üi j~-i yj frfijjj Jû p
yU illi^ >û^ oi öiU'î ç-j

*

f-ç-j ^
“Hani brahim demiti ki: Rabbim! Bu ehri güvenli kl beni

ve oullanm putlara tapmaktan uzak tut Rabbim! Çünkü o

putlar insanlardan birçounu saptrdlar. Artk kim bana
uyarsa, o bendendir. Kim de bana kar gelirse, üphesiz

sen çok balayan, çok merhamet edensin."

(brahim Sur. 35, 3ö)

bn Cerîr 'in bildirdiine göre Mücâhid, "Hani brahim demiti ki: Rabbim!

Bu ehri güvenli kl, beni ve oullarm putlara tapmaktan uzak tut
"

1

buyruunu açklarken öyle dedi: "Yüce Allah, Hz. brahim’in (afeytaim)

oullaryla ilgili duasn kabul etti. Onun dua etmesinden sonra oullarndan

hiç biri putlara tapmamtr. Yine Yüce Allah onun duasn kabul edip bu ehri

güvenli klm, ehir halkn ürünlerle nzklandrm, Hz. brâhim’i (aleyhissel m)

önder yapm, zürriyetinden de namaz klanlar ve duas kabul edilenler

yaratm, kendisine hac menâsikini gösterip tövbesini kabul etmitir."
1

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde, "Hani brahim demiti ki: Rabbim! Bu ehri güvenli kl, beni ve

oullarm putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim! Çünkü o putlar

insanlardan birçounu saptrdlar. Artk kim bana uyarsa, o bendendir. Kim

de bana kar gelirse, üphesiz sen çok balayan, çok merhamet

edensin
"3 buyruunu açklarken öyle dedi: "nsanlardan birçounu

saptranlar putlardr. Allah'n dostu brahim'in (deytmeM sözünü dinleyiniz:

"Hayr vallahi, onlar, ne lanet eden, ne de söven bir topluluk deildi. Allah'n

kullarndan en erlileri, lanet edenler" denirdi. Allah'n peygamberi Hz.

1

brahim Sur. 35
1 bn Cerîr (13/687).

3 brahim Sur. 35, 36
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brâhim de: "Onlara azabedersen, dorusu onlar Senin kullarndr; onlar

balarsan. Güçlü olan. Hakim olan üphesiz ancak ensin"' demitir."

1

Hakim et-Tirmi2î Nevâdiru'l-Usul'da, Ebû Mûsa el-E’arî’den Resûlullah'n

(sallgMu eieyhi vaseiJem) öyle buyurduunu nakleder: "Araplar için dua ettim ve:

«Allahm! Sana iman edip inanarak
,
huzuruna çklacana inanarak huzuruna

varrsa, hayat boyunca yaptklarn bala» dedim, Bu dua, babamz

brahim'in duasdr. Kyamet günü hamd sanca benim elimdedir ve o gün,

sancama en yakn olacak olanlar Araplardr."

3

Ebû Nuaym Delâil’de, Akil b. Ebî Tâlib’den bildirir: Ensar'dan olan alt kii

Resûlullah’a Maiiaiu aleyhi veuiiem) gelince, Akabe Cemresinin (Büyük eytan’n)

yannda onlarla oturdu ve kendilerini Allah’a, Ona ibadet etmeye, dinine

yardm etmeye davet etti. Onlar, kendisine vahyedilen eylerden okumasn

isteyince, Allah’n Resûlü Maiihu aleyhi nanem) brahim Süresinden, "Hani brahim

demiti ki: Rabbim! Bu ehri güvenli kl, beni ve oullarm putlara

tapmaktan uzak tut. Rabbim! Çünkü o putlar insanlardan birçounu

saptrdlar. Artk kim bana uyarsa, o bendendir. Kim de bana kar gelirse,

üphesiz sen çok balayan, çok merhamet edensin"'’ âyetlerinden

balayarak sûrenin sonuna kadar okudu. Ensar'dan olan bu alt kii, bu

âyetleri kalpleri yumuayp davetini kabul ettiler.

bn Cerir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre brâhim et-Teymî der ki:

"Hz. brahim'in, "Beni ve oullarm putlara tapmaktan uzaktut" 3 dedikten

sonra, kim beladan emin olabilir ki!?”
6

Süfyân b. Uyeyne der ki: Hz. brahim’in, "Beni ve oullarm putlara

tapmaktan uzak tut"7 eklindeki duas sebebiyle, Hz. smâTin soyundan hiç

kimse putlara tapmamtr.” Süfyân'a: "Neden Hz. brahim'in, shâk ve dier

çocuklar bu duann kapsamna girmiyor” diye sorulunca, Süfyân öyle cevap

1

Mâide Sur. 118
2 bn Cerir (13/688. 689).

3 Hakîm et-Tirmizî (1/356).

4 brahim Sur. 35, 36

s brahim Sur. 35
6 bn Cerir (13/687, 688).

7

brahim Sur. 35
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verdi: "Çünkü Hz. brahim, bu ehirde ikamet ettirdii kiilerin putlara

tapmamas için dua etmi ve: "Beni ve oullarm putlara tapmaktan uzak

tut
"1

demitir. Bütün ehirler için dua etmemitir. Hz. brâhim, bu duasn

ailesine has yapm ve: "Rabbimiz! Ben çocuklarmdan kimini, namaz

klabilmeleri için Senin kutsal evinin yannda, ziraata elverisiz bir vadiye

yerletirdim "2
demitir.
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"Rabbimiz! Ben çocuklanmdan kimini, namaz klabilmeleri

için Senin kutsal evinin yannda, ziraata elverisiz bir

vadiye yerletirdim. Rabbimiz! nsanlardan bir ksmnn
gönüllerini onlara meylettir, ükretmeleri için onlar

ürünlerle nzklatdr." (ibrâkîm sur. 37)

Vâkdî ve bn Asâkir, Âmir b. Sa’d vastasyla, babasnn öyle dediini

bildirir: Sâre, Hz. ibrâhim'in nikah altndayd ve onunla yüz yl yaamasna

ramen çocuu olmaynca, Hz. brâhim'e Kptî biri olan cariyesi Hâcer'i Hz.

brâhim'e hediye etti. Sâre, Hâcer’in Hz. smâil’i dourmasndan sonra onu

kskanmaya ve kötü davranmaya balayarak, onun üç organn keseceine

dair yemin etti. Hz. brâhim: "Yeminini yerine getirmek ister misin?" diye

sorunca, Sâre: "Nasl yapacam?” karln verdi. Hz. brâhim: "Hâcer’in

kulaklarn del ve onu sünnet et” deyince, Sâre Hz. brâhim’in söyledii gibi

yapt. Hacer, kulaklanna iki küpe koyduunda daha da güzelleince, Sâre:

"Görünen o ki, onun güzelliini arttrmaktan baka bir ey yapmadm” deyip,

Hz. brâhim'in onunla beraber olmasna tahammül edemez oldu. Bu durumu

gören Hz. brâhim, Hâcer’i Mekke'ye götürdü. Hz. brâhim, Hâcer'e olan

sevgisinden ve dükünlüünden dolay Burak’la her gün am'dan gelip onu

ziyaret ederdi .
3

1

brâhîm Sur. 35
2

brâhîm Sur. 37
3 bn Asâkir Tarih (69/187).
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bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Abbâs, "Rabbimiz! Ben çocuklarmdan

kimini, namaz klabilmeleri için Senin kutsal evinin yannda, ziraata

elverisiz bir vadiye yerletirdim"

1

buyruunu açklarken: "Hz. brahim, Hz.

smail ve annesini Mekke’ye yerletirmiti" dedi.
a

bnü’l-Münziriin bildirdiine göre bn Abbâs der ki; "Hz. brâhim,

"nsanlardan bir ksmnn gönüllerini onlara meylettir, ükretmeleri için

onlar ürünlerle rzklandr" 3 dedii zaman, bir ksmnn gönüllerini onlara

meylettir, demeyip te: "nsanlann gönüllerini onlara meylettir" deseydi,

oradaki Türkler ve Rumlarn says sizden çok olurdu.

bn Ebî eybe, bn Cerir, bn Ebî Hatim ve Taberânî'nin bildirdiine göre

Mücâhid, "nsanlardan bir ksmnn gönüllerini onlara meylettir,

ükretmeleri için onlar ürünlerle rzklandr"4 buyruunu açklarken öyle

dedi: "Eer Hz. brâhim, bir ksmnn gönüllerini onlara meylettir, demeyip te:

«nsanlann gönüllerini onlara meylettir» deseydi, Fârisiler ve Rumlar, oray

doldururlard ."5

bn Ebî eybe, bn Cerir, bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Hakem der ki: krime, Tâvus ve Atâ b. Ebî Rabâh'a, "nsanlardan bir

ksmnn gönüllerini onlara meylettir, ükretmeleri için onlar ürünlerle

rzklandr"6 buyruunu sorduumda: "Kalpleri Kâbe'ye meyleder ve oraya

giderlerdi" cevabn verdiler. Bir lafzda ise: "Hac etmek için Mekke'ye

gitmeyi arzularlard" eklindedir.

7

Abdurrezzâk, bn Cerir ve bnü’l-Münzir’in Katâde'den bildirdiine göre

âyette geçen & Sûil jii-iâ" buyruu: “nsanlann gönüllerinin

onlara akmas" mânâsndadr.

8

1

brâhîm Sur. 37
J bn Cerir (13/696).

3 brâhîm Sur. 37
4 brâhîm Sur. 37
5 bn Ebî eybe (4/112) ve tbn Cerir (13/698).

6
brâhîm Sur. 37

7 bn Ebî eybe (4/111, 112) ve bn Cerir (13/699).
8
Abdurrezzâk (1/343) ve bn Cerir (13/700).
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bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in, Muhammed b. Müslim et-Tâifî'den

bildirdiine göre Hz. brâhim, Harem için dua edip, "ükretmeleri için onlar

ürünlerle rzklandr"

1

deyince, Allah, Tâifi Filistin'den alp imdiki yerine

tad .

1

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Zühri der ki: "Yüce Allah, Hz. brahim'in

duas sebebiyle am kasabalarndan birini tayp Tâife yerletirdi.”

bn Cerîr, bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Katâde’den bildirdiine göre

"Ziraata elverisiz bir vadiye yerletirdim"

3

buyruundan kastedilen yer, o

zaman ekinin olmad Mekke kastedilmitir.*

ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde, “Rabbimiz! Ben

çocuklarmdan kimini, namaz klabilmeleri için Senin kutsal evinin

yannda, ziraata elverisiz bir vadiye yerletirdim
"5 buyruunu açklarken

öyle dedi: "Bu kutsal ev. Yüce Allah’n kötülüklerden temizledii, kble

yapt, Harem'i sayd ve Hz. brâhim’in, oullan için seçtii bir evdir. Bize

bildirildiine göre Ömer b. el-hattâb bir hutbesinde öyle dedi: "Bu evin

idaresini ilk olarak alanlar, Tasm'lardr. Bunlar bu evde isyan ettiler ve ona

göstermeleri gereken saygy göstermediler, onda yaplmas haram olan

eyleri helal saydlar. Bu sebeple Allah onlan helak etti. Sonra ey Kurey

topluluu! Bu evin idaresini siz aldnz. syan etmeyin ve ona göstermeniz

gereken saygy gösterin, onda haram olan eyleri helal saymayn. Onda

klnan bir namaz, baka yerde klnan yüz namazdan daha üstündür. Onda

yaplan günahlar da ayn ekildedir.”
6

bn Cerîr, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Abbâs

"nsanlardan bir ksmnn gönüllerini onlara meylettir, ükretmeleri için

onlar ürünlerle rzklandr" 7 buyruunu açklarken: "Hz. brâhim, Yüce

1

brahim Sur. 37
2 bn Cerîr (13/701).

3 brahim Sur. 37

* bn Cerir (13/694).

5 brahim Sur. 37
6 bn Cerîr (133/694. 696, 697).

7 brahim Sur. 37
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Allah’tan, insanlardan bazlannn, Mekke’de ikamet etmeyi sevmelerini

istemitir" dedi.
1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî, "nsanlardan bir ksmnn
gönüllerini onlara meylettir, ükretmeleri için onlar ürünlerle rzklandr"*

buyruunu: "nsanlarn kalplerini onlara meylettir. Çünkü beden, kalbin

meylettii yere gider. Bu dua sebebiyle, kalbi Kabe’ye sevgiyle balanmayan

mümin yoktur."

bn Abbâs der ki: Eer Hz. brahim dua ettii zaman: "nsanlarn

gönüllerini onlara meylettir" deseydi, Hristiyanlar ve Yahudiler Kâbe’ye

varmak için izdiham olutururlard. Hz. brahim, duasnda, "nsanlardan bir

ksmnn gönüllerini onlara meylettir" deyince, Allah sadece müminlerin

kalbini meylettirdi.

bn Cerîr, bnü'l-Münzir ve Beyhakî u'abu'l-îman'da hasen isnâdla, bn

Abbâs’n öyle dediini bildirir: Eer Hz. brahim, "nsanlann gönüllerini

onlara meylettir" deseydi, Hristiyanlar, Yahudiler ve bütün insanlar hac

yapard. Hz. brâhim, "nsanlardan bir ksmnn gönüllerini onlara meylettir"

diyerek duasna sadece müminleri katmtr. 5

bn Merdûye'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûluilah isaiiailahu aleyhi

veseiiem) Medine halkna;
"Allahn ! Onlarn sâ'ta ve müddüne (ölçü ve

tartlarna) bereket ver ve insanlann gönüllerini onlara meylettir" diye dua

yapmtr.

^ * »ü-Ui S/j

çjij çj* ^
“Rabbimiz! Dorusu Sen gizlediimizi de, aça

1 bn Cerîr (13/700).
1
brâhîm Sur. 37

3 bn Cerîr (13/699, 700) ve Beyhakî (3996).
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vurduumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir ey Allah'tan

gizli kalmaz. Kocamiken, bana smail ve shak' veren

Allah'a hamdolsun. Dorusu Rabbim dualar iitendir.

Rabbim' Beni ve çocuklarm namaz klanlardan eyle.

Rabbimiz! Duam kabul buyur. Rabbimiz! Hesap görülecek

günde, beni, anam babam ve inananlar bala."
(brâhîm Sur. 38-4 l)

bn Ebî Hâtim’in bn Abbâs’tan bildirdiine göre, "Rabbimiz! Dorusu Sen

gizlediimizi de, aça vurduumuzu da bilirsin
"1 buyruunda, gizli ve aça

vurulandan kastedilen hüzündür.

bn Ebî Hâtim'in brahim en-Nehaî’den bildirdiine göre âyette geçen

gizlenen eyden kast, Hz. brâhîm'in, smail ve annesine olan sevgisidir.

Aça vurulandan kastedilen ise, Hz. brâhim'in, Sâre'ye Hâcer ve smâil'i

sevmediini göstermesidir."

bn Cerir, bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Aboâs,

“Kocamken, bana smail ve shak' veren Allah'a hamdolsun "2 buyruunu

açklarken: “Biri (shâk), dierinden (smâil’den) bir müddet sonra

domutur" dedi.

bn Cerîr’in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr der ki: “Hz. brahim'e, yüz on

yedi yanda, çocuunun olaca müjdelenmitir."

3

bnü’l-Münzir, bn Cüreyc’in, “Rabbim! Beni ve çocuklarm namaz

klanlardan eyle'"’ buyruunu açklarken öyle dediini bildirir: "Her zaman,

Hz. brâhim’in soyundan bazlan ftrat üzere kalarak kyamete kadar Allah'a

ibadet ederler."

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre a’bî der ki: “Kzl develerimin olmas,

beni Hz. Nûh (tlerhisuiam) ve Hz. ibrâhim’in (aieyhisulm} mümin erkek ve kadnlar için

yaptklan duaya dahil olmam kadar sevindirmez."

1

brahim Sur. 38
2
brahim Sur. 39

3 bn Cerir (13/702)

4 brahim Sur. 40
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"Sakn, Allah' zalimlerin yaptklanndan habersiz sanma!
Allah, onlar ancak gözlerin dehetle bakakalaca bir güne
erteliyor. O gün balarn dikerek (çarldklar yere doru)

koarlar. Gözleri kendilerine bile dönmez, kalpleri de

bombotur." (brahim Sur. 42, 43)

bn Cerîr, bnü’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve Harâitî'nin Mesâviu'l-Ahlâk'ta

bildirdiine göre Meymûn b. Mihrân, "Sakn, Allah' zalimlerin

yaptklarndan habersiz sanma" buyruunu açklarken: “8u, mazlum için

teselli, zalim için ise bir tehdittir" demitir.’

Beyhakî u' abu' l-îman’da, Muâz b. Cebel'in öyle dediini bildirin

srâiloullanndan çocuu olmayan bir adam vard. Bu adam darya çkp

srâiloullannn çocuklarndan üzerinde süsler olan bir çocuk görünce, onu

kandnp eve alr, öldürdükten sonra da kendisine ait bir çukura atard. Bir

gün darya çknca üzerlerinde süs olan iki karde buldu. Bu çocuklar evine

alp öldürdü ve kendisine ait çukura att. Bu adamn, Müslüman olan bir

hanm vard ve bu kadn onun böyle yapmamasn söyleyip: “Yüce Allah’n

sana verecei ceza konusunda seni uyaryorum" derdi. Adam ise: “Eer

yaptklanmdan dolay Allah bana ceza verecek olsayd, falan günler yaptm
eyler için cezalandrrd” karln verirdi. Kadn da: “Henüz, ölçein

dolmam, ölçein dolmu olsayd, yakalanverirdin" derdi. Adam, karde

olan bu iki çocuu öldürünce, çocuklarn babas onlan aramak için çkt, ama

onlardan haber verecek kimseyi bulamayp, srâiloullannn

peygamberlerinden birinin yanna gitti ve durumu bildirdi.

Peygamber: “Çocuklannn oynadklar bir oyuncaklar var myd?” diye

sorunca, babalar: "Evet. Onlan oynadklan bir köpek yavrusu vard” cevabn

verdi ve köpek yavrusunu getirdi. Peygamber, yüzüünü köpein iki gözü

arasna koydu ve onu serbest brakp: “Bu köpein, srâiloullanndan

girecei ilk evde, çocuklarla ilgili bir iaret vardr” dedi. Köpek gidip evlerin

1 bn Cerîr (13/703, 704) ve Harâitî (636).
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arasnda dolat ve bir eve girdi. Onlar da eve girince, iki çocuun, üçüncü bir

çocukla beraber öldürüldüünü ve çukura atldn gördüler. Adan
peygambere götürdüklerinde, peygamber onun aslmasn emreti. Aslmak

için direin yanna getirildiinde hanm yanna gelip öyle dedi: “Ey falan!

Ben seni bu günle ilgili olarak uyanyor ve Yüce Allah’n seni babo
brakmayacam bildirmitim. Sen ise: «Eer yaptklanmdan dolay Allah bana

ceza verecek olsayd, falan günler yaptm eyler için cezalandnrd»

diyordun. Ben de sana, henüz ölçeinin dolmadn söylüyordum. Bil ki, artk

ölçein dolmutur.'”

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnü’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde, “Allah, onlar ancak gözlerin dehetle bakakalaca bir güne

erteliyor
"1 buyruunu açklarken: “Vallahi, gözleri bakakalmtr ve gözleri

kendilerine dönemeyecek ekilde sabit kalmtr” dedi .

3

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs, bu âyeti, “O gün

balarn dikerek gözlerini krpmadan bakarlar. Gözleri kendilerine bile

dönmez, kalpleri tpk bir harabe gibi bombotur"* eklinde açklamtr.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in Mücâhid’den bildirdiine göre

kelimesi, “Devaml bakmak, bakakalmak” mânâsndadr.

6

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve bnü’l-Münzir’in Katâde’den bildirdiine gere

kelimesi, “Hzlca gitmek” mânâsndadr.

8

bnu'l-Enbârî’nin el-Vakfta, ibn Abbâs'tan bildirdiine göre Nâfi b. el-

Ezrak ona: “Bana, kelimesinin mânâsn söyle deyince, bn Abbâs

öyle karlk verdi: “Bakmak” mânâsndadr. Bu konuda air öyle demitir:

’ Beyhakî (7294).

1
brahim Sur. 42

3 bn Cerîr (13/704).

* brahim Sur. 43
5 brâhm Sur. 43
6 bn Cerîr (13/706).

7 brahim Sur. 43
8
Abdurrezzâk (1/343) ve bn Cerîr (13/704, 705).

9 brahim Sur. 43



Âyet: 42, 43 535

Bizi davet edince onun çarma bakakalrz.

Öyle bir davetç<ci ki bizi barndrp idare eder.

Nâfi: “Bana, kelimesinin mânâsn söyle deyince, bn Abbâs öyle

karlk verdi: "Ba dikmek” mânâsndadr. Bu konuda Ka’b b. Zuheyr öyle

demitir:

Hecin ve kzl develer balarm dikmiler

Ve üzerine savrulan savrulan çiçeklerden sapsan olmular.

1

bnu'l-Enbârî'nin Temîm b. Hazlem'den bildirdiine göre âyette geçen,

kelimesi ba kaldrmaktr. Araplar, elini alnna götüren kiiye, ban
kaldrd, derler.

Abdurrezzâk, bn Cerîr ve bnü'l-Münzir’in bildirdiine göre Katâde,

"Gözleri kendilerine bile dönmez, kalpleri tpk bir harabe gibi

bombotur'”’ buyruunu açklarken öyle dedi: "Onlarn kalplerinde hiçbir

ey yoktur. Zira bu kalbler, göüslerinden çkp boazlarna dayanmtr.”5

bn Ebî eybe, bn Cerir, bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Murre, “Gözleri kendilerine bile dönmez, kalpleri tpk bir harabe gibi

bombotur"6 buyruunu: “Kalpleri paramparça olmu ve hiçbir ey anlamaz

hale gelmitir” eklinde açklamtr.

7

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ebû Salih: “nsanlar u ekilde

harolacaktr” deyip ban yere koyarak, sa eliyle sol elini gösünün

üzerinde birletirdi .

8

1

brahim Sur. 43
5

Mesâilu Nâfi (sh. 165).

3 brâhîm Sur. 43
4 brâhîm Sur. 43
5 Abdurrezzâk (1/343) ve bn Cerîr 813/713).
6
brâhîm Sur. 43

7 bn Ebî eybe (13/408) ve bn Cerîr (13/710, 71 1).

8
bn Ebî eybe (13/543).
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"(Ey Muhammedi) nsanlar, kendilerine azabn gelecei

gün ile uyar. Zira o gün zalimler, «Ey Rabbimiz! Yakn bir

süreye kadar bizi ertele de senin çarna uyalm ve

peygamberlerin izinden gidelim» diyecekler. Onlara öyle
denilecek: Data önce siz, sonunuzun gelmeyeceine yemin
etmemi miydiniz? Kendilerine zulmedenlerin yerlerinde

oturdunuz. Onlara ne yaptmz ise size belli olmutu. Size

misaller de vermitik. üphesiz onlar düzenlerini kurdular;

oysa dalan yerinden oynatacak olsa bile, bu düzenleri hep

Allah’n elindeydi. Sakn Allah'n, peygamberlerine verdii
sözden cayacan sanma! üphesiz Allah, mutlak güç

sahibidir, intikam sahibidir." (brahim s ur. 44-47)

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnü’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde, "nsanlar, kendilerine azabn gelecei gün ile uyar
” 1

buyruunu: “Azab onlara gelmeden, dünyadayken kendilerini uyar” eklinde

açklamtr. 1

bn Cerîr’in bildirdiine göre Mücâhid, "(Ey Muhammedi) nsanlar,

kendilerine azabn gelecei gün ile uyar. Zira o gün zalimler, «Ey Rabbimiz!

Yakn bir süreye kadar bizi ertele de senin çarna uyalm ve

peygamberlerin izinden gidelim» diyecekler. Onlara öyle denilecek: Daha

önce siz, sonunuzun gelmeyeceine yemin etmemi miydiniz ?"3

’ brahim Sur. 44
3 bn Cerîr (13/714).

3 brahim Sur. 44
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buyruunu açklarken öyle dedi: “Azabn gelecei günden kastedilen

kyamet günüdür, yakn bir süreden kastedilen, dünyada amel edebilecekleri

bir süredir. Yüce Allah, onlann bu isteine, “Daha önce siz, sonunuzun

gelmeyeceine yemin etmemi miydiniz?"' eklinde cevap vermektedir.

Nitekim Yüce Allah onlann bu durumunu, "Onlar: «Allah ölen bir kimseyi

diriltmez» diye olanca güçleriyle Allah'a and içtiler. Aksine, bu O'nun bizzat

kendisine kar gerçek bir vadidir. Fakat insanlarn çou bilmez"

1

âyetiyle

haber vermektedir. Sonlannn gelmeyeceine dair yemin etmeleri ise,

dünyadan âhirete intikal etmeyeceklerine yemin etmeleri mânâsndadr." 3

bn Cerîriin bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b el-Kurazî der ki: Bana

bildirildiine göre cehennem halk: “Ey Rabbimiz! Yakn bir süreye kadar bizi

ertele de senin çarna uyalm ve peygamberlerin izinden gidelim"4
diye

seslenince, Yüce Allah onlara: "Daha önce siz, sonunuzun gelmeyeceine

yemin etmemi miydiniz? Kendilerine zulmedenlerin yerlerinde

oturdunuz. Onlara ne yaptmz ise size belli olmutu. 5ize misaller de

vermitik. üphesiz onlar düzenlerini kurdular; oysa dalar yerinden

oynatacak olsa bile, bu düzenleri hep Allah n elindeydi"5 eklinde cevap

verecektir.
6

bnü'l-Münzir’in bildirdiine göre bn Abbâs, “Onlara öyle denilecek:

Daha önce siz, sonunuzun gelmeyeceine yemin etmemi miydiniz?"7

buyruunu: “Yaadnz hayatn bitip iddia ettiiniz gibi sonunuzun

gelmeyeceine dair yemin etmemi miydiniz?" eklinde açklamtr.

bn Ebî Hâtim'in Süddî’den bildirdiine göre “Daha önce siz, sonunuzun

gelmeyeceine yemin etmemi miydiniz?"
6 buyruundan kastedilen,

öldükten sonra (kyamet günü) dirilmektir.

1

brahim Sur. 44
2
Nahl Sur. 38

3 bn Cerîr (13/714, 715).

4 brahim Sur. 44
J brahim Sur. 44, 45, 46
6 bn Cerîr (13/716).

7 brahim Sur. 44
6
brahim Sur. 44
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Abd b. Humeyd, ibn Cerîr, bnü’l-Münzir ve Ibn Ebî Hatim, Katâde’nin,

"Kendilerine zulmedenlerin yerlerinde oturdunuz. Onlara neyaptmz ise

size belli olmutu. Size misaller de vermitik"’ buyruunu açklarken öyle

dediini bildirir: "nsanlar, Hz. Nûh (aleyhisselam)
, Âd ve Semûd kavmi ve bunlar

arasnda helak olan nesillerden birçok ümmetin yerlerinde oturdular. Vallahi!

Yüce Allah peygamberlerini göndermi, kitabn indirmi ve size misaller

vermitir. Onu ancak sar olanlar duymaz, kaybedenler ihmal eder. Allah'n

sizlere verdii emirleri iyice anlaynz/’*

Abd b. Humeyd ve bnü’l Münzir’in Hasan( Basrî)'den bildirdiine gere

Kendilerine zulmedenlerin yerlerinde oturdunuz"3 buyruu, "Onlann

yapt amelleri yaptnz" mânâsndadr.

Ibn Ceninin Mücâhid'den bildirdiine göre "Size misaller de vermitik"4

buyruunda geçen misaller, benzerler mânâsndadr/

bn CenVin bildirdiine göre bn Abbâs, "üphesiz onlar düzenlerini

kurdular; oysa dalar yerinden oynatacak olsa bile, bu düzenleri hep

Allah’n elindeydi."6 buyruunu açklarken: "Onlann düzenleri dalan

oynatamaz" derdi .

7

ibn Cerîr ve bnu'l-Enbârî el-Mesâhifte, Hasan( Basrî'nin) öyle dediini

bildirir. Kuriân'da dört yerde olumsuz edat olarak geçmektedir.

"üphesiz onlar düzenlerini kurdular; oysa dalan yerinden oynatacak

olsa bile, bu düzenleri hep Allah'n elindeydi
" 8 buyruunda, onlar dalan

yerinden oynatamaziar. "Elenme dileseydik, bunu yapacak olsaydk,

anmza uygun ekilde yapardk; ama yapmayz"9 ki, biz elenecek deiliz.

"De ki: Eer Rahman olan Allah'n çocuu olsa, kulluk edenlerin ilki ben

’ brahim Sur. 45
1 bn Cerîr (13/717).

1 brahim Sur. 45

4 brâhîm Sur. 45

5 bn Cerîr (13/717).

6 brahim Sur. 46

1 bn Cerîr (13/725).

8 brahim Sur. 46

9 Enbiyâ Sur. 17
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olurdum*

1

ki, Rahmân'n çocuu yoktur. "And olsun ki onlara, size

vermediimiz servet ve imkan vermitik. Onlara kulaklar, gözler ve kalbler

vermitik; ama kulaklar, gözleri ve kalbleri onlara bir fayda salamad,

zira, Allah’n âyetlerini bile bile inkar ediyorlard, alaya aldklar eyler

onlar kuatp yok ediverdi*
1

onlara verdiimiz servet ve imkan size

vermemitik .

5

bn Cerîr, bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre

"üphesiz onlar düzenlerini kurdular; oysa dalar yerinden oynatacak

olsa bile, bu düzenleri hep Allah’n elindeydi."
4 buyruunda geçen düzen,

irkleri mânâsndadr. Nitekim, "Bundan dolay, neredeyse gökler

çatlayacak, yer yarlacak, dalar yklp düecektir!" 3
âyeti de böyledir .

6

ibn Cerir'in Dahhâk'tan bildirdiine göre "üphesiz onlar düzenlerini

kurdular; oysa dalar yerinden oynatacak olsa bile, bu düzenleri hep

Allah’n elindeydi.*7 buyruu, "Baz kimseler: "Rahman çocuk edindi"

dediler. And olsun ki, ortaya pek kötü bir ey attnz. Bundan dolay,

neredeyse gökler çatlayacak, yer yarlacak, dalar yklp düecektir!*
8

buyruu gibidir.
9

bnu’l-Enbârî'nin bildirdiine göre A’me, bu âyeti, " L.

JUl”10
eklinde, ikinci “J" harfini merfu (ötreli), birincisini ise üstün olarak

okurdu .

11

1

Zuhruf Sur. 81

1

Ahkâf Sur. 26

5 bn Cerir (13/725).

4 brahim Sur. 46

3 Meryem Sur. 90
6 bn Cerîr (13/722).

7 brahim Sur. 46
8
Meryem Sur. 88, 89, 90

9 bn Cerir (13/722).

10
brahim Sur. 46

Bu, Kisâî'nin kraatidir. Dierleri ise bu kelimeyi "j
5>U" eklinde okumutur, cn

Ney (2/225).
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bnu'l-Enbârînin bildirdiine göre Hasan(- Basl) bu âyeti,
" 'ö$

j}S

ju«j L. J335J"’ eklinde okur ve: “Onlann düzenleri yeryüzünü

oynatamayacak kadar zayftr" derdi.

bn Cerîr'in Katâde’den bildirdiine göre Hasan(- Basrî): "Onlarn

düzenleri, Allah katnda, dalan yerinden oynatamayacak kadar zayftr. Yüce

Allah onlan böyle vasfetmitir" derdi.

Katâde der ki: Bu âyet, Abdullah b. Mes’ûd’un mushafnda, “
‘çkjîl 3l? jji

jiipjl ^ j2y5”
2

eklindedir. Katâde bu âyeti okuduu zaman, "Böyle

demelerinden dolay "Bundan dolay, neredeyse gökler çatlayacak, yer

yarlacak, dalar yklp düecektir!"3 derdi .

4

Ebû Ubeyd, Saîd b. Mansûr, bn Cerir, bnü'l-Münzir ve bnu’l-Enbârî el-

Mesâhifte, Ömer b. el-Hattâb’n, bu âyeti, il* SS
ÛJ

9"5

eklinde okuduunu bildirir .

6

bnü’l-Münzir ve bnu’l-Enbâri'nin bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib, bu

âyeti, "JUpJi il» J33LÎ Sl? öJS
"7 eklinde okurdu.

Ebû Ubeyd, bnü'l-Münzir ve bnu'l-Enbârî’nin bildirdiine göre Abdullah

b. Mes’ûd, bu âyeti, 3t? ûli
”8

eklinde okumutur.

bnu'l-Enbâri'nin bildirdiine göre Ubey b. Ka'b, bu âyeti, 3? oja
"9

eklinde okumutur.

Ebû Ubeyd ve bnü'l-Münzir*in bildirdiine göre bn Abbâs, bu âyeti, " jfi

3?"10
eklinde okumu ve "Bundan dolay, neredeyse gökler

1

brahim Sur. 46
1

brahim Sur. 46

3 Meryem Sur. 90
4 bn Cerîr (13/722).

5 brahim Sur. 46
6 bn Cerîr (13/720)

7 brâhîm Sur. 46
B * „ „
brahim Sur. 46

9 brâhîm Sur. 46
10
brâhîm Sur. 46
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çatlayacak, yer yarlacak, dalar yklp düecektir! Rahmân'a çocuk

isnadnda bulunmalar yüzünden"

1

âyetiyle tefsir etmitir.

bn Cerîr'in bildirdiine göre Mücâhid, bu âyeti,

okurdu.

3

II
jiûJ dia eklinde

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnü’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bnu’l-

Enbârî’nin bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib, bu âyeti, “ Ü* j$3 S§ jjj

eklinde okudu ve öyle tefsir etti: Zorbalardan birisi: "Ben göklerde

kimin olduunu bilmedikçe bu iin ardn brakmayacam" dedi ve kartal

yavrulanna et yedirilmesini emretti. Nihayet bu yavrular güçlenip kaslan da

güç kazanp irileince bu sefer iki kiinin sabilecei kadar bir sandukann

yaplmasn emretti. O sandukann ortasna bir sopa koydu, kartallann

ayaklann kazklara salam bir ekilde balad ve bunlan bir müddet aç

brakp, sandukann ortasndaki sopaya et koydu. Sonra da kendisi ve arka-

da bu sandukaya oturdu, kartallan da sandukann ayaklanna balad.

Kartallar sopann ucundaki eti görünce, onu almak istediler, böylelikle bu

sandukann da yükselmesini saladlar ve yüce Allah’n diledii kadar

yükseldiler. Zorba kii arkadana: "u sandukann kapsn aç ve bir bak, ne

göreceksin?" dedi. Adam kapy açnca: "Dalan bir sinekmi gibi

görüyorum" dedi. Zorba: "Kapy kapat" deyince de adam kapy kapatt.

Sonra yine Allah’n diledii kadar sanduka yükselmeye devam etti. Yine bu

zorba kii arkadana: "Kapy aç ve bir bak, ne göreceksin?" dedi. Bu sefer

arkada: "Ben semadan baka hiçbir ey görmüyorum ve o da gittikçe

bizden uzaklayor" karln verince, zorba: "Bu sefer ucunda et bulunan

sopay aaya indir” dedi. Adam sopay aa indirince bu sefer kartallar da

eti almak için aa doru uçmaya baladlar. Bu sanduka yere dütüü
zaman öyle bir ses çkard ki, bundan dolay dalar neredeyse yerlerinden

oynayacakt.5

1

Meryem Sur. 90
5
brahim Sur. 46

3 bn Cerîr (13/720, 723).

4 brahim Sur. 46
5 bn Cerîr (13/718).
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bn CenVin bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib öyle dedi: Hz. brâhim

(aiBjhisseam) ile Rabbi konusunda tartan (Nemrud) iki tane yavru kartal alp

besledi. Bu yavrular güçlenip kaslan da güç kazanp irileince, bir ple,

yaptrd sandukaya onlar ayaklarndan balad ve bir müdet aç brakt.

Kendisi ve baka bir adam sandukann içine oturup, ucunda et olan bir sopay

havaya kaldrd. Böylece (eti almak isteyen kartallar uçunca sanduka da)

havaland. Nemrud, arkadana: “Bak bakalm, ne göreceksin?” diye sorunca,

yanndaki adam: "öyle öyle eyler görüyorum” dedi. Nihâyetinde de:

“Dünyay sanki bir sinekmi gibi görüyorum” dedi. Bunun üzerine Nemrud:

“Sopay aa çevir” deyince, adam sopay aaya doru çevirdi ve inmeye

baladlar. “üphesiz onlar düzenlerini kurdular; oysa dalar yerinden

oynatacak olsa bile, bu düzenleri hep Allah'n elindeydi"
1

âyeti buna iaret

etmektedir. Bu âyet ibn Mes'ûd’un kraatinde, L. j l\S j|3”
J

(bu düzenleri neredeyse dalar yerinden oynatacakt) eklinde okudu. 1

bn Cerîr ve bnü’l-Münziriin Mücâhid’den bildirdiine göre Buhtanassar

kartallar aç brakt, sonra onlara birer sanduka yapp, kendisi içine girdi.

Sandukann etrafna da uçlannda et olan mzraklar koydu. Kartallar da etleri

almak için uçunca sanduka yükseldi ve Buhtanassarin yeryüzünü ve

içindekileri göremeyecei bir yükseklie ulat. Bu srada kendisine: “Ey

azgn! Nereye gidiyorsun?” diye seslenilince korktu. Sonra ayn sesin

üzerinden geldiini görüp mzraklar aaya doru çevirince, kartallar da

aaya doru inmeye baladlar. Dalar, sandukan yere dümesinin

iddetiyle korktular ve sesten dolay neredeyse yerinden oynayacak duruma

geldiler. “üphesiz onlar düzenlerini kurdular; oysa dalar yerinden

oynatacak olsa bile, bu düzenleri hep Allah'n elindeydi"
4
âyeti buna iaret

etmektedir. Mücâhid bu âyeti, “jGçdi il* J/jZJ jJb&Z o jjs”
5 eklinde okudu.

1

bn Cerir'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr, bu âyet hakknda öyle

demitir: (Kssada geçen) kartallarn sahibi Nemrud, bir sanduka yaptrd ve

’ brahim Sur. 46
2

brahim Sur. 46
3 bn Cerîr (13/719).

4 brâhîm Sur. 46

5 brahim Sur. 46
6 bn Cerîr (13/719).
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yanna bir adam da alarak sandukaya bindi. Sandukaya balanan kartallar da

uçuruldu ve sanduka gökyüzüne yükseldiinde Nemrûd, yanndaki adama:

"Ne görüyorsun?" diye sordu. Adam: "Su ve bir ada, -yani Dünya'y-

görüyorum" dedi. Biz müddet daha yükseldikten sonra, bir daha: "Ne

görüyorsun?" diye sorunca, adam: “Gökyüzünde daha da uzaklatmz
görüyorum” cevabn verdi. Bunun üzerine Nemrud: "Artk aaya in” dedi.'

bn Ebî eybe'nin bildirdiine göre Ebû übeyde der ki: Zorbalardan birisi:

"Gökyüzüne çkp orada kimin olduuna bakacam” deyince, kendisine

mahlûkatn en zayf musallat edildi. Bir sivrisinek burnundan girdi ve onun

ölümüne sebep oldu. Bu zorba (sivrisinein banda sebep olduu ardan

dolay, yanndakilere: "Bama vurun” deyince, beynini datana kadar bana
vurdular

”2

Saîd b. Mansûr ve ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebû Mâlik, "üphesiz

onlar düzenlerini kurdular; oysa dalar yerinden oynatacak olsa bile, bu

düzenleri hep Allah'n elindeydi
”3 âyetini açklarken öyle dedi: "Baz

insanlar, kartalian yakalayp bir sandukaya baladlar ve gökyüzüne

braktlar. Dalar bu sandukalar görünce, semadan inen bir ey olduunu

zannettiler ve bu sebeple yerlerinden oynadlar.”

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî der ki: "Hz. brâhîm ile

Rabbi hususunda mücâdele eden, Hz. brâhim'i ehirden çkardnda, Hz.

brâhim ehir kapsnda Hz. Lût ile karlat. Hz. Lût, Hz. brahim'in

kardeinin oluydu. Hz. brahim onu iman etmeye davet edince, o da iman

etti ve: "Ben Rabbime hicret edeceim” dedi. Nemrûd, Hz. brahim'in ilahn

bulacana dair yemin edip, dört kartal yavrusu alp onlan ekmek ve etle

besledi. Kartal yavrulan güçlenip kaslar da kuvvet kazanp irileince, bir iple,

yaptrd sandukaya onlan ayaklanndan balad ve kendisi de sandukann

içine oturdu. Sonra kestii bir hayvann butunu yukarya doru kaldrnca,

kartallar (eti yemek için) uçtular. Gökyüzüne yükselip yerden görünmeyecek

bir yükseklie gelince, yere ve dalara bakt, dalarn kannca büyüklüünde

olduunu gördü. Sonra kartallann uçmas için yine bir butu yukanya doru

1 bn Cerîr (13/721).
2 bn Ebî eybe (13/542).

3 brâhîm Sur. 46
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kaldrd ve yeryüzüne bakt. Yeryüzünün, denizin içinde yüzen bir gemi gibi

olduunu gördü. Uzun bir müddet daha yükselince, ne üstünü ne de altn

göremez oldu. Bunun üzerine etleri aaya doru atnca kartallar eti

yakalamak için hzla aaya doru süzülmeye baladlar. Dalar süzülmekte

olan kartallar görünp seslerini iitince korktular ve yerlerinden oynayacak

duruma geldiler, ama yerlerinden kmldayamadlar. Yüce Allah'n, üphesiz

onlar düzenlerini kurdular; oysa dalar yerinden oynatacak olsa bile, bu

düzenleri hep Allah’n elindeydi
" 1

âyeti buna iaret etmektedir. Abdulah b.

Mes’ûd'un kraati ise, il* jjjsJ otf jii”
2
(=Düzenleri, neredeyse

dalan yerinden oynatacakt) eklindedir. Kartallar, Beytu'l-Makdis'ten

uçtular, Duhân dalanna dütüler. Nemrûd, bir eye gücünün yetmediini

anlaynca, yüksek bir bina yaptrd ve gökyüzüne yükselince binaya çkp

kendince Hz. brahim'in ilahn gözlemeye balad. Bunun üzerine Allah,

Nemrud'un yapt binann temelini çökertti de "tavanlar balarna ykld.

Azap, onlara farketmedikleri yerden geldi ."

3

Yani, azab onlara emniyet

içinde olduklar yerden, mermer kayann üzerine oturtulan binann

temelinden geldi ve üzerlerine çöktü. O gün insanlann dili korkudan kant ve

yetmi üç dille konumaya baladlar. Bu sebeple oraya Bâbil ismi verildi

Nemrûd’un kavmi daha önce Süryânî diliyle konuurlard/

bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde, “üphesiz

Allah, mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir"5 buyruunu açklarken:

“Vallahi Allah, mutlak güç sahibidir. O mühlet verir ve plan çok salamdr.

ntikam ald zaman da kudretiyle intikam alr.”

jl^l -M3I & hjjiJ o'jU-Ulj 'j- JJ
fj*

"0 gün yer, baka bir yere, gökler de baka göklere

dönütürülür ve insanlar bir ve Kahhâr (her eyin üzerinde

yegâne hâkim) olan Allah'n huzuruna çkarlar/'
(brahim Sur. 48)

1

brâhîm Sur. 46
3
brahim Sur. 46

3 Nahl Sur. 26
*
ibn Cerir (14/202-204).

5 brahim Sur. 47
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Müslim, bn Cerîr, Hâkim ve Beyhakî Delâilde, Sevbân'n öyle dediini

bildirir: Yahudiierden bir bilgin Resûlullah'a Maiiahü aleyh veseiiem) gelip: "Yer, baka

bir yerle deitirildii zaman insanlar nerede olacaklar?" diye sorunca, Hz.

Peygamber (taiiaMu ai^A* veseiiem): "Srat köprüsünün beri tarafnda karanlk

içerisinde olacaklar " cevabn verdi.'

Ahmed, Müslim, Tirmizî, bn Mâce, bn Cerîr, bnü'l-Münzir, bn Ebî Hâtim,

bn Hibbân, bn Merdûye ve Hâkim'in bildirdiine göre Hz. Âie der ki:

Resûlullah'a (sBiiniiah aleyhi vEseUem), "O gün yer, baka bir yere, gökler de baka

göklere dönütürülür” 3
âyetini ilk soran benim. Allah’n Resûlü'ne: "O gün

insanlar nerede olacaklar?" diye sorduumda, Hz. Peygamber (taiieiishu sieyh

vesBiiem): "Sratn üzerinde olacaklar

”

cevabn verdi .

3

Bezzâr, bnü'l-Münzir, Taberânî, bn Merdûye, Beyhakî el-Ba's'ta ve bn

AsâkVin bn Mes'ûd’dan bildirdiine göre Resûlullah (sailaSahu aleyhi veseiiem), "O gün

yer, baka bir yere, gökler de baka göklere dönütürülür"

4

âyeti hakknda

öyle dedi: "O yer, gümü gibi beyazdr. Onda haram olan kan aktlmaz ve

günah ilenmez.
"1

*

Abdurrezzâk, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnü'l-Münzir, bn

Ebî Hâtim, Taberânî, el-Azame’de Ebu'-eyh, Hâkim ve Beyhakî el-Ba's’ta,

bn Mes’ûd'un, "O gün yer, baka bir yere, gökler de baka göklere

dönütürülür"6 âyetini açklarken öyle dediini bildirir: "O yer gümü gibi

olacak ve üzerinde bir tek günah dahi ilenmemi olacaktr." Beyhakî hadisin

mevkuf (sahabi sözü) olduunu söylemitir .

7

1

Müslim (315), bn Cerîr (13/738, 739), Hâkim (3/481, 482) ve Beyhakî (6/263).

2
brahim Sur. 48

3 Ahmed 40/78, 41/477, 42/25 (69, 24, 23, 25, 25828), Müslim (2791), Tirmizî (3121), bn
Mâce (4279), bn Cerîr (13/736, 737), bn Hibbân (311, 7380) ve Hâkim (2/352).

4 brahim Sur. 48
5 Bezzâr (1859), Taberânî (10323) el-Evsat (7167) ve bn Aslkir (46/407). Heysemî,

Mecmau’z-Zevâid'de (7/45) ravilerden Cerîr b. Eyyûb el-Bccelî'nin metruk olduunu
söylemitir. (19/345)' te ise bu kiinin zayf olduu konusunda icma olduunu
belirtmitir.

6
brahim Sur. 48

7
Abdurrezzâk (1/344), bn Cerîr (13/729-731), Taberânî (9001), Ebu'-eyh (600) ve

Hâkim (4/570 "sahîh").
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bn Cerîr ve bn Merdûye'nin Zeyd b. Sâbit’ten bildirdiine göre Yahudi'ler

Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi ms'sm) yanna soru sormak için gelince, Hz. Peygamber

(siiaiiahu aleyhi vesellem): "Bana sormak için geldiler. Onlar sormadan, örenmek

istediklerine cevap vereceim. «O gün yer, baka bir yere, gökler de baka

göklere dönütürülür»' O yer gümü gibi beyazdr
"
buyurdu. Sonra onlara

yerin nasl olacan sorunca, Yahudiler: "Tertemiz kab gibi beyaz olacaktr”

cevabn verdiler.

2

Beyhakfnin el-Ba's'ta bildirdiine göre ibn Abbâs, "O gün yer, baka bir

yere, gökler de baka göklere dönütürülür"3
âyetini açklarken öyle dedi;

"O gün yer arttnlr ve eksiltilir, tepeleri, dalan, vadileri, aaçlar ve

üzerindeki her ey yok olur. O gün yer, beyaz gümü renginde tpk Ukâz

derisi gibi açlr. Üzerinde kan dökülmeyecek ve bir tek günah dahi

ilenmemi olacaktr. Gökyüzünün de Güne’i, Ay' ve yldzlan yok olacaktr.”

Buhârî, Müslim, ibn Cerirve bn Merdûye’nin Sehl b. Sa'd'dan bildirdiine

göre Resûlullah (uMUu aleyh meiim) öyle buyurdu:
"
Kyamet gününde insanlar

krmzya çalan beyaz undan mamul çörek gibi bir sahann üzerinde toplanacak,

orada hiç kimse için (da ta gibi) bir alâmet olmayacaktr."4

Buhârî, Müslim ve bn Merdûye'nin Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirdiine göre

Resûlullah (sbIMhiu aleyhi resen»™) öyle buyurdu:
"Kyamet günü yeryüzü (pimi) bir

tek ekmek gibi olur. Cebbar olan Allah, onu kendi eliyle sizden birinizin

(yolculukta) sofrasnda ekmeini elden ele çevirdii gibi, cennetliklere ikram

olmak üzere çevirecektir."

Ebû Saîd der ki; Yahudi'lerden bir adam gelerek: "Rahman olan Allah sana

bereket versin ey Eba'l-Kâsm! Kyamet gününde cennetliklerin arlanaca

eyi sana haber vereyim mi?” deyip (Resûlullah'n (raflaiiahu aleyhi vesellem) buyurduu

gibi) Kyamet günü yer bir ekmek olacak" dedi. Bunun üzerine bize bakt,

sonra az dileri görünecek kadar güldü, sonra: "Sana onlarn katn haber

vereyim mi?" diye sordu. Yahudi: "Evet” karln verince, Allah'n Resûlü:

"Onlarn katklar Sevr'dir" buyurdu. Oradakiler: "Bu nedir?” diye sorunca,

1

brahim Sur. 48
2 bn Cerîr (13/732, 740).

3 brahim Sr. 48

4
Buhârî (6521), Müslim (2790) ve bn Cerîr 813/732).
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Resûlullah (sbUbMu aleyhi vnitam):
"
öküzdür . Onun cierinin kenarndan yetmi bin

kii yiyecektir" buyurdu.’

bn Merdûye'nin, Ebû Eyyûb'un azatls Eflah'tan bildirdiine göre

Yahudilerden bir adam Resûlullah'a (sayiaim aie^ veseiitn), "O gün yer, baka bir

yere, gökler de baka göklere dönütürülür..."
2

âyetini sorup: “O gun

deitirilecek olan nedir?" dedi. Hz. Peygamber (salialahu aleyhi veseM:
"
Ekmek

deitirilecek" cevabn verince, Yahudi: "Babam sana feda olsun, o

dermeke*dir" dedi. Bunun üzerine Allah'n Resulü (salisilatn aleyhi veseiiem) tebessüm

ederek: "Allah, Yahudi'nin boyunu devirsin! Dermeke'nin ne olduunu biliyor

musunuz? O, ekmein özüdür" buyurdu.

bn CerîrMn bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr, "O gün yer, baka bir yere,

gökler de baka göklere dönütürülür..."3 âyetini açklarken: “O gün

yeryüzü beyaz bir ekmee dönütürülür ve mümin ayaklarnn altndan

ondan alp yer" demitir.
4

Beyhakî’nin el-Ba's’ta bildirdiine göre krime der ki: "O gün yeryüzü

ekmek gibi beyaza dönütürülür ve Müslümanlar hesap bitene kadar ondan

yerler."

bn Cerîr’in bildirdiine göre Muhammed b. Ka’b el-Kurazî, "O gün yer,

baka bir yere, gökler de baka göklere dönütürülür. .."5 âyetini açklarken:

"Yeryüzü, müminlerin ayaklannn altndan alp yiyecekleri ekmee
dönütürülecektir" demitir.

6

Ahmed, bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Ebû Nuaym Deldirde, Ebû Eyyûb el-

Ensârî'nin öyle dediini bildirir: Bir Yahudi bilgini Resûlullah'a (sllailshu aleyhi veseM

gelip: "Yüce Allah’n, «O gün yer, baka bir yere, gökler de baka göklere

dönütürülür» 7 buyruuyla ilgili ne dersin? O zaman mahlûkat nerede

’ Buhârî (6520) ve Müslim (2792).
1
brahim Sur. 48

3 brahim Sur. 48
3 bn Cerîr (13/735).

3 brahim Sur. 48
6 bn Cerîr (13/735)

7 brahim Sur. 48
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olacak?" diye sordu. Resûlullah (sallallahu aleyhi resdlem): "Onlar Allah'n misafiri

olacaklar. Onun katindakiler onlar hiç bir zaman geri brakmaz, elde tutarla r
"

buyurdu .

1

Abd b. Humeyd'in bildirdiine göre krime, bu âyet haknda der ki: "Bize

ulatna göre bu yeryüzü dürülür ve yannda baka bir yer daha otur,

insanlar bu yerden, öbürüne haredilir."

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Ubey b. Ka'b, bu âyet

hakknda der ki: "Gökler cennet, denizlerin bulunduu yer Cehennem olur ve

yeryüzü bakasyla deitirilir."
1

ibn Cerîr, bn Mes'ûd'un, "Kyamet günü yeryüzünün tümü ate olacaktr"

dediini bildirir.
3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Zeyd, "O gün yer, baka bir yere,

gökler de baka göklere dönütürülür"

4

buyruunu açklarken: "Bu, kyamet

günü olacaktr ve bu, ilk yaratltan baka bir yaratltr” demitir.

Buhârî'nin Tarih’te bildirdiine göre Hz. Âie Resulullah'a (saMUm aleyhi nnleni:

"Kyamet günü yeryüzü nerede olacak?" diye sorunca, Hz. Peygamber (satiai.ahu

aleyhi meltem): "O, Cennette bir mermer parças olacaktr" cevabn verdi.s

"O gün, suçlular zincirlere vurulmu olarak görürsün."
(brahim Sur. 49)

bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre âyette geçen "alaiV"

kelimesi, buka mânâsndadr.

1

Fethu'l-Bârî'de (11/375) geçtii üzere Ahmed, bn Cerir 813/739) ve bn Ke>îr

Tefsir 'de (4/438) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
1 bn Cerir (13/735).

3 bn Cerîr (13/733).

4 brahim Sur. 48
5 Buhâri (3/164, 165).
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Abdurrezzâk ve ibn Cerîr’in Katâde’den bildirdiine göre âyette geçen

"rîii&" kelimesi, ipler ve demir halkalar mânâsndadr .

1

fbn Ebî Hâtim’in Saîd b. Cübeyrîden bildirdiine göre âyette geçen “alilli”

kelimesi, zincirler mânâsndadr.

bn Cerîr, bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bn Abbâs’tan bildirdiine göre

âyette geçen "Mîi&i” kelimesi, balar mânâsndadr.

2

jO\ j 9^ CSî

ts
Gömlekler! katrandandr. Yüzlerini de ate bürüyecektfr.

(bralîm Sur. 50)

Wf

ibn Ebî Hâtim'in Süddî'den bildirdiine göre âyette geçen

kelimesi, gömlekler mânâsndadr.

bn Cerîrîin bn Zeyd’den bildirdiine göre kelimesi, gömlekler

mânâsndadr .
3

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in, Hasan(

Basrî)'den bildirdiine göre âyette geçen "jçkl” kelimesi, develere sürülen
. *

katran mânâsndadr.

4

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre krime, "Gömlekleri katrandandr..."

buyruunu açklarken: "Daha çok tutumalan için üzerlerine katran sürülür"

demitir.

bn Cerîr, bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in ibn Abbâs’tan bildirdiine göre

âyette geçen "jr^a" kelimesi, eritilmi bakr mânâsndadr.

5

Abd b. Humeyd, bn Cerîr ve bnü'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Abbâs,

Gömlekleri katrandandr..." buyruunu açklarken: "Onlarn gömlei kzgn

1

Abdurrezzâk (1/344) ve bn Cerîr 813/741).
3 bn Cerîr (13/741) ve el-tkân 'da (2/22) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

3 bn Cerîr (13/743).

4 Abdurrezzâk (1/344) ve bn Cerîr (13/743).

5 bn Cerîr (13/745, 746) ve el-lkârt'da (2/22) geçtii üzere bn EbîHâtim.
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bakrdandr. Bakrdan olan bu gömlek, onunla azab çekmeleri için stlmtr”
dedi .

1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Saîd b. Cübeyr, bu âyeti, “jl

eklinde okumu ve: “jU”, bakr, "jT” ise scak mânâsndadr” demitir.

Abd b. Humeyd, Saîd b. Mansûr, bn Cerîr ve bnü'l-Münzir'in bildirdiine

göre krime bu âyeti, eklinde okur ve öyle derdi: "Bunun mânâs,

üzerlerinde stlan bakrdr. “J\” ise scaklkta son safhaya gelmi

mânâsndadr.”2

bn Ebî Hâtim'in Süddî'den bildirdiine göre "Yüzlerini de ate

bürüyecektir” buyruu: "Ate yüzlerine vurup yakacaktr” mânâsndadr.

bn Ebî eybe, Ahmed ve Müslim, Ebû Mâlik el-E'arî'den Resûlullah’n

(sollaliahu aleyhi vesellem) öyle buyurduunu nakleder: "(Cenazelerde) bara çara
alayan kadn, ölmeden evvel tövbe etmezse, kyamet gününde üzerinde

katrandan bir gömlek ve uyuzlu bir zrh olduu hâlde (kabrinden)

kaldrlr."3

ibn Ebî Hâtim ve Taberânî'nin Ebû Umâme'den bildirdiine göre

Resûlullah (saiisiiahu aleyhi vesEierr,) öyle buyurdu: "(Cenazelerde) bara çara alayan

kadn, tövbe etmezse, cennet ve cehennem arasndaki bir yolda durdurulur, ona

katrandan bir gömlek giydirilir ve ate yüzünü bürür."4

j J A j* ^ 5i

^

"Bu; uyarlsnlar ve yalnzca bir tek ilâh bulunduunu
bilsinler, akl sahihleri de öüt alsnlar diye insanlara bir

teblidir” (brahim Sur. 52)

1 bn Cerîr (13/745).
2
ibn Cerîr (13/745).

3
ibn Ebî eybe (3/390), Ahmed 37/544, 545 (22912) ve Müslim (934).

4
Taberânî (7818) Hcyscrrû, Mecmau'z-Zcvâid 'dc (3/14) ravilcrden Ubcydullah b.

Zahrîn zayf olduunu söylemitir.
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bn Cerlr ve ibn Ebî Hâtim’in bn Zeyd’den bildirdiine göre âyetteki

insanlara gönderilen tebliden ve uyanlmalan için gönderilen eyden

kastedilen Kuriân'dr.
1

1 bn Cerîr (13/747).



HCR SÛRES
Nehhâs Nâsih'te ve bn Merdûye, bn Abbâs'tan, Hicr Sûresinin Mekke’de

nazil olduunu bildirmitir.*

bn Merduye'nin Abdullah b. ez-Zübeyr’den bildirdiine göre Hicr Sûresi,

Mekke'de nazil olmutur.

jjJ obl cSJÜj 3JI

"Elif Lâm Râ, Bunlar, kitabn ve apaçk olan Kur'ân'n
âyetleridir/' (HierSur. 1)

bn Cerîriin Mücâhid’den bildirdiine göre “/", Allah’n, kendileriyle söze

balad balklardr. Apaçk bir Kitab’dan kast ise Tevrat ve ncTdir.

2

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnü'l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde, "Bunlar, kitabn ve apaçk olan Kur'ân'n âyetleridir"

buyruunu açklarken öyle dedi: "Kitaptan kast, Kur'ân'dan önce gelen

kitaplardr. Vallahi Kurîân, hidâyeti, rüdü ve hayr apaçk bir kitaptr."
3

"nkâr edenler, «Keke muslüman olsaydk» diye çok arzu

edeceklerdir." (i ücr Sur. 2)

bn Ebî Hatim, Süddî vastasyla, Ebû Mâlik ve Ebû Sâlih’ten, bn Abbâs,

Murre, bn Mes'ûd ve sahabeden bazlarnn, "nkâr edenler, «Keke

müslüman olsaydk» diye çok arzu edeceklerdir
"4

âyetini açklarken öyle

dediklerini bildirir: "Bedir günü boyunlar vurulan mürikler atee

* En-Nehhâs (sh. 539)
4 bn Cerîr (14/5, 6).

3 bn Cerîr (14/5, 6).

^ Hicr Sur. 2
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arzolunduklan zaman, Hz. Muhammed’e (sayiahu aleyhi vraflem) iman etmi olmay

çok arzu edecekler."

bn Cerîr, bnü'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Beyhakî’nin el-Ba’s ’ta

bildirdiine göre bn Abbâs: “nkâr edenler, «Keke müslüman olsaydk»

diye çok arzu edeceklerdir"’ âyetini açklarken: “Kyamet günü kâfirler

muvahhid olmay temenni edecekler" demitir.

2

bn CenVin bn Mes’ûd'dan bildirdiine göre “nkâr edenler, «Keke

müslüman olsaydk» diye çok arzu edeceklerdir"3 âyetiyle, ateten çkan

(günahkar Müslümanlar) gören cehennemlikler kastedilmitir.

4

Saîd b. Mansûr, Hennâd b. es-Serî Zühd’de, bn Cerîr, Ibnü’l-Munzir,

Hâkim ve Beyhakî el-Ba’s’ta, bn Abbâs'n öyle dediini bildirir: “Allah, o

kadar efaate izin verip Cennete koyacak ve efaate izin verip merhamet

edecek ki, sonunda: “Müslüman olan Cennete girsin” diyecek. Yüce Allah’n,

“nkâr edenler, «Keke müslüman olsaydk» diye çok arzu edeceklerdir'’5

buyruu buna iaret etmektedir.”6

bnu’l-Mübârek Zühd*de, bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnü’l-Münzir ve

Beyhakî el-Ba's 'ta bildirir: bn Abbâs ve Enes, “nkâr edenler, «Keke

müslüman olsaydk» diye çok arzu edeceklerdir"7 buyruunu müzakere

edip öyle dediler “Bu, Müslümanlarn günahkârlarn ve mürikleri

Cehennemde bir araya getirecei zaman olacaktr. O zaman mürikler

"Yaptnz ibadetler size bir fayda salamad” deyince, Yüce Allah onlara

öfkelencek ve Müslümanlar rahmetiyle Cehennemden çkaracaktr."
8

1

Hicr Sur. 2
2 bn Cerir (14/9) ve Beyhakî (80).

3 Hicr Sur. 2

4 bn Cerîr (14/9).

5 Hicr Sur. 2
6
Hennâd (190), bn Cerîr (14/9, 10), Hâkim (2/353 "sahih") ve Beyhakî (81).

7
Hicr Sur. 2

8
bnu'l-Mübârek (1602), bn Cerîr (14/8, 9) ve Beyhakî (82).
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Saîd b. Mansûr, Hennâd ve Beyhakî'nin Mücâhid'den bildirdiine gbre

nkar edenler, "Keke müslüman olsaydk"
1

sözünü, "Lâ ilahe illallah”

diyenlerin Cehennemden çkaca zaman söyleyecekler.

2

Taberânî M. el-Evsat’ta ve bn Merdûye sahih isnâdla, Câbir b.

Abdilah'tan, Resûlullah'n (sailaiiahu aleyh» veseiiBm) öyle buyurduunu nakleder:

"Ümmetimden bazlar, günahlar sebebiyle cehenneme girecekler ve Allah'n,

kalmalarn diledii kadar bir süre orada kalacaklardr. Sonra mürikler onlar

ayplayarak: «Dünyada iken tasdikinizin size bir fayda saladn
görmüyoruz» diyecekler. Bunun üzerine yüce Allah, cehennemden çkarmadk

hiçbir muvahhid brakmayacaktr." Daha sonra. Hz. Peygamber (sBlaiiabu aleyhi

vesGiem): "inkâr edenler, «Keke müslüman olsaydk» diye çok arzu

edeceklerdir
"3 âyetini okudu .

4

bn Ebî Âsim es-Sünne'de, bn Cerîr, bn Ebî Hâtim, Taberânî, Hâkim, bn

Merdûye ve Beyhakî el-Ba's’ta, Ebû Musa el-E'arî'den, Resûlullah'n (»llMu

aleyhi vesellem) öyle buyurduunu nakleden "Cehennemlikler cehennemde bir araya

geldikleri ve Kble ehlinden Allah'n diledii kadar da aralarnda olduu

zaman, kâfirler, Müslümanlara: «Siz Müslüman deil miydiniz ?» diye

sorarlar. Müslümanlar «Evet müslümandk» cevabn verince, kâfirler:

«Müslüman olmanz size bir fayda salamad. Bizimle beraber siz de

Cehenneme girdiniz» derler. Müslümanlar «Biz, ilemi olduumuz günahlar

sebebiyle buraya girdik» derler ve Yüce Allah onlarn bu sözünü duyunca,

cehennemde olan bütün kble ehlinin çkarlmasn emreder. Cehennemde kaln

kâfirler bunu görünce: «Keke Müslüman olsaydk, biz de onlarn çkt g.bi

cehennemden çkardk» derler." Daha sonra. Hz. Peygamber (saidiahu aleyhi «selien):

"Elif Lâm Râ. Bunlar, kitabn ve apaçk olan Kur'ân'n âyetleridir, inkâr

1

Hicr Sur. 2
2
HennSd (209) vc Deyhakî (83).

3 Hicr Sur. 2
4
Taberânî (5146).
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edenler, «Keke müslüman olsaydk» diye çok arzu edeceklerdi r"' âyetlerini

okudu .

2

shâk b. Râhûye, bn Hibbân, Taberânî ve bn Merdûye’nin Ebû Saîd el-

Hudrî’den bildirdiine göre kendisine: "nkâr edenler, «Keke müslüman

olsaydk» diye çok arzu edeceklerdir
7'3 âyetiyle ilgili olarak Allah’n

Resûlü’nden bir ey duydun mu?" diye sorulunca, öyle karlk verdi: "Evet,

Resûlullah'n (saiiallahu aleyhi vasallem) öyle buyurduunu duydum: "Allah, onlardan

intikamm aldktan sonra müminlerden bazlarn Cehennemden çkarr. Allah,

anlan müriklerle beraber cehenneme koyunca, Mürikler: «Siz, dünyadayken

Allah'n dostlan olduunuzu iddia etmiyor muydunuz ? Neden bizimle beraber

cehennemdesiniz?» derler. Yüce Allah, müriklerin böyle dediim duyunca,

Müslümanlar için efaat edilmesine izin verir. Bunun üzerine melekler,

peygamberler ve müminler, Allah’n izniyle cehennemden çkmalar için

kendilerine efaatçi olurlar. Bunu gören mürikler: «Keke onlar gibi olsaydk,

bize de efaat yetiir ve kendileriyle beraber Cehennemden çkardk» derler.

Yüce Allah’n, «nkâr edenler, «Keke müslüman olsaydk» diye çok arzu

edeceklerdir»4 âyeti buna iaret etmekledir. Yüzlerinin karalndan dolay

onlara (Cehennemdeki Müslümanlara), Cehennemde, Cehennemlikler denilir.

Onlar: «Ey Rabbimiz, bizden bu ismi gider» derler. Allah onlara emreder ve

cennet nehrinde ykannca bu isim onlardan kaldrlr."

5

Hennâd b. es-Serî, Taberânî M. el-Evsat'ta ve Ebû Nuaym’n, Enes'ten

bildirdiine göre Allah'n Resulü (saHabiu aleyhi mellem) öyle buyurdu: "Lâ ilahe

illallah ehlinden bazdan günahlan sebebiyle Cehenneme girince, Lât ve Uzza'ya

tapanlar kendilerine: «Lâ ilahe illallah, demenin size ne faydas oldu? Siz de

bizimle cehennemdesiniz» derler. Bunun üzerine Yüce Allah böyle diyenlere

gazuplanr ve Lâ ilahe illallah diyenleri Cehennemden çkanp hayat nehrine atar

1

Hicr Sur. 1, 2
2 bn Ebl Âsim (843), bn Cerir (14/8), bn Kesir Tefsir

-

de (4/443) ve el-Bidâye ve'n-

Nihâye'de (20/180) geçtii üzere bn Ebî Hâtim ve Taberânî, Hâkim (2/242) ve Beyhakî

(85).

3 Hicr Sur. 2
4
Hicr Sur. 2

5 bn Hibbân (7432) ve Taberânî M, el-Evsat (8110). bn Hibbân'n muhakkikleri

hadisin sahîh olduunu söylemitir.
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vs Ay'n tutulmasndan ayrlp syrld gibi yanklarndan kurtulup iyileirler

vs cennete girerler. Onlara orada «Cehennemlikler» ismi verilir.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Enes der ki: Kyamet günü, Yüce

Allah'n, konumasna ve efaat etmesine izin verecei ilk kii Hz.

Muhammed (sallellahu aleyhi yesdleml’dir. Hz. Muhammed’e (salBlahu aleyhi resellem): ''Söyle,

sözün dinlenecek, iste, istediin verilecek" denilecek. Allah’n Resulü

secdeye kapanp, Yüce Allah'a hiç kimsenin yapmad ekilde senâ edecek.

Resûlullah’a (uiiabhu aleyhi «seHem): "Ban kaldr” denilince, Allah’n Resûlü ban
kaldnp: "Ya Rabbi! Ümmetim, Ümetim(i istiyorum)” diyecek. Bunun üzerine,

cehennemde bulunan ümmetinden üçte biri çkanlacak, sonra kendisine:

"Söyle, sözün dinlenecek, iste, istediin verilecek” denilince, Allah’n Resûlü

bir daha secdeye kapanp, Yüce Allah'a hiç kimsenin yapmad ekilde senâ

edecek. Resul ullah’a Uaiuyu aleyh* vmfan):"Ban kaldr” denilince, Allah’n Resûlü

ban kaldrp: "Ya Rabbi! Ümmetim, Ümetim(i istiyorum)" diyecek. Bunun

üzerine, cehennemde bulunan ümmetinden üçte biri daha çkanlacak, sonra

kendisine: "Söyle, sözün dinlenecek, iste, istediin verilecek” denilince,

Allah’n Resûlü bir daha secdeye kapanp, Yüce Allah’a hiç kimsenin

yapmad ekilde senâ edecek. Resûlullah’a (saiiaiiafcu aleyh* nuHm): "Ban kaldr”

denilince, Allah'n Resûlü ban kaldnp: "Ya Rabbi! Ümmetim, Ümetin(i

istiyorum)” diyecek. Bunun üzerine, cehennemdeki ümmetinden son üçte

biri çkarlacak." Hasan’a: "Ebû Hamza, öyle öyle diyor” denilince. Haan:

"Allah Ebû Hamza'ya merhamet etsin. Dördüncüsünü unuttu” karln
verdi. Kendisine: "Dördüncüsü nedir?” diye sorulunca, Haan: "Lâ ilâhe

illallah sözünden baka sevab olmayan kiiyle ilgili bölüm. Allah'n Resûlü:

"Ya Rabbi! Ümmetim, Ümetim(i istiyorum)” diyecek. Kendisine: "Ey

Muhammed! Bunlan Allah rahmetiyle kurtaracaktr" buyuracak ve sonunda,

Lâ ilâhe illallah sözünden baka sevab olmayan hiç kimse cehennemde

kalmayacak. te o zaman Cehennem ahalisi: “te bu yüzden bizim

efaatçilerimiz yok. Candan bir dostumuz da yok. Keke (dünyaya) bir

dönüümüz olsa da inananlardan olsak
" 2

ve "nkâr edenler, «Keke

müslüman olsaydk» diye çok arzu edeceklerdir
"3 diyecekler.

' Taberânî (7293) ve Ebû Nuaym (10/217, 218).

J uarâ Sur. 100, 101, 102

3 Hicr Sur. 2
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bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Mes'ud der ki: Resulullah (saMata afeyhi

veseiBin) dördüncü defa kalkp efaat etmek isteyecek ve Cehenemde

müriklerden sadece Allah’n diledii kiiler kalacak. Yüce Allah'n, "nkâr

edenler, «Keke müslüman olsaydk» diye çok arzu edeceklerdir"' buyruu

buna iaret etmektedir."

bn Ebî Hatim ve bn âhîn es-Sünne'te, Ali b. Ebî Tâlib'den, Resûlullah'n

(sBBikaiu aleyhi vesellem) öyle buyurduunu nakleder: "Muvahhid olan ve günahlarna

piman olup tövbe etmeden ölen bütün ümmetlerin büyük günah

ileyenlerinden cehenneme girenlerin gözlen morarmayacak, yüzleri

kararmayacak, eytanlarla beraber olmayacak, zincirlerle balanmayacak,

kendilerine irin içirilmeyecek ve katrandan giysiler giydirilmeyecektir. Onlar

Ehl-i tevhid olmas sebebiyle Allah devaml Cehennemde kalmalarn haram

klmtr. Secde etmeleri sebebiyle onlarn atete suretleri vardr. Ate,

bunlardan bazlarnn ayaklarna kadar, bazlarnn topuklarna kadar,

bazlarnn baldrna kadar, bazlarnn beline kadar, bazlarnn boynuna kadar,

günahlar ve amelleri nisbetinde ular. Bazlar Cehennemde bir ay kalp çkar,

bazlar alt ay kalp çkar. En çok kalacak olan kii ise dünyann yaratld

günden kyametin koptuu güne kadarki zaman müddetince kalr. Yüce Allah

onlar cehennemden çkarmak istedii zaman, Yahudiler, Hristiyanlar ve dier

dinlerden olanlar, cehennemdeki Ehl-i tevhide: «Allah'a, kitaplarna ve

peygamberlerine iman ettiniz, ama bugün biz ve siz cehennemde beraberiz

»

derler. Bunun üzerine Yüce Allah, daha önce hiçbir eye gazaplanmad

derecede öfkelenir ve onlar Cennet ile Srat arasnda bir pnara çkarr. Bu

pnarda, tpk sel sularnn geçtii yerde biten mantar gibi biterler, sonra

alnlannda : «Bunlar, Rahmân'n azad ettii Cehennemliklerdir» yazl bir

ekilde Cennete girerler. Cennette Allah'n diledii bir süre kaldktan sonra,

Yüce Allah'tan, alnlannda yazl olan yaznn silinmesini isterler. Allah bir

melek gönderip o yazy siler. Sonra Yüce Allah, yanlarnda çivi olan melekler

gönderir ve bu melekler çivileri çakarak Cehennemliklerin üzerine Cehennemi

kapatr. Allah anlan Ar'nda unutur (Onlarla ilgilenmez), Cennetlikler de

nimet ve lezzetlere dalarak Cehenemlikleri unuturlar. Yüce Allah'n, «nkâr

1

Hicr Sur. 2



558 MHicr Sûresi Er

edenler, "Keke müslüman olsaydk* diye çok arzu edeceklerdir» buyruu

buna iaret etmektedir.
"2

bn Ebî Hatim, Taberânî ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Sâhibu I-

Kasb Zekeriyyâ b. Yahya der ki: Ebû Gâlib'e, "nkâr edenler, «Keke

müslüman olsaydk" diye çok arzu edeceklerdir
" 3 âyetini sorduumda öyle

dedi: Ebu Umâme, Resûlullah'n (salaiiahu aleyhi vesellem): "Bu âyet, Yüce Allah'n,

Müslümanlarn vc ümmet ve Cemaatin günahlarm baladm görüp:

«Keke Müslüman olsaydk» diyen Hariciler hakknda inmitir" buyurduunu

söyledi .
4

Hâkim el-Kunâ'da, Hammâd'n öyle dediini bildirir: brâhîm(-i Nehaî)'ye,

"inkâr edenler, «Keke müslüman olsaydk» diye çok arzu edeceklerdir
''5

âyetini sorduumda öyle dedi: "Bana anlatldna göre irk ehli,

Cehenneme giren Müslümanlara: "badet ettiinizin size bir faydas

dokunmad" deyince. Yüce Allah onlara öfkelenir ve meleklerle

peygamberlere: “Onlar (Müslümanlar) için efaatçi olunuz" buyurur ve

meleklerle peygamberler efaatçi olunca onlar da cehennemden çkarlar.

Hatta blis bile onlarla cehennemden çkmak için uzanr. te o zaman, “nkâr

edenler, «Keke müslüman olsaydk» diye çok arzu edeceklerdir
"6

“Brak onlar yesinler (içsinler), yararlansnlar; emelleri

onlar oyalayadursun. leride (gerçei) bilecekler."

(Hicr Sur. 3)

1

Hicr Sur. 2

2 bn Kesir Tejsî/de (4/444, mana olarak buna yakn muhtasar olan bir rivayet) geçtii

üzere ibn Ebî Hatim.
3
Hicr Sur. 2

4
Taberâni (8040) Heysemî, Mecmuu z-Zev&itrde (7/45) der k: "Zekertyyâ ve ondan

rivayet edeni tanmyorum."
5
Hicr Sur. 2

6
Hicr Sur. 2
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bn Ebî Hâtim'in bn Zeyd'den bildirdiine göre "Brak onlar yesinler

(içsinler), yararlansnlar; emelleri onlar oyalayadursun. leride (gerçei)

bilecekler
" 1

âyetinde kastedilenler kâfirlerdir.

bn Ebî Hâtim'in Ebû Mâlik'ten bildirdiine göre buyruu: "Onlan

brak” mânâsndadr.

Ahmed Zühd'de, Taberânî At el-Evsafta, bn Merdûye ve Beyhakî

u'abu'l-îman'da, Amr b. uayb’dan, o babasndan, o da dedesinden

Resûlullah’n (saiis«aht aleyh. »K*iem): "Bu ümmetin ilkleri yakîn ve zühd ile

kurtulmutur. Somakileri ise, cimrilik ve emel ile helak olacaktr

“

buyurduunu nakletmitir.

Ahmed ve bn Merdûye’nin Ebû Saîd’den bildirdiine göre Allah’n Resûlü

{saibiiahu aleyhi veeiM bir çubuu ön tarafna, dierini de onun yanna, üçüncüsünü

de biraza uzaa dikip: "Bunun ne olduunu biliyor musunuz?" diye sordu.

Sahabe: "Allah ve Resûlü daha iyi bilir” karln verince, Hz. Peygamber

(saiiBiiahu Bieyhi «sdian): "Bu birinci çubuk insan, kincisi onun eceli, üçüncüsü de istek

ve arzulandr. nsan kuruntular peinde koup dururken ecel önünü keser ve

onu alp götürür" buyurdu.

2

bn Ebi'd-Dünyâ Zemmu'l-EmeVde ve bn Merdûye’nin Enes’ten

bildirdiine göre Allah'n Resûlü öyle buyurdu: "nsan, emel ve ecelin

durumu öyledir: Ecel insann yanbanda, emeli ise önündedir. Bu kii

emelinin peinden koarken ecel gelip onu sarar."1

bn Merdûye’nin Enes’ten bildirdiine göre Resûlullah (saJIdlIahu aleyhi vesellem)

çizgiler çizdi ve bu çizgilerin yannda da bir çizgi çizdi ve: "Bunun ne

olduunu biliyor musunuz ? Bu, Âdemoludur, Dier çizgiler insann emelidir.

nsanolu emelinin peindeyken ölüm kendisine gelir" buyurdu.

uj fjiiî 4** VI fcî ce && uj

1

Hicr Sur. 3
2
Ahmed 17/212 (11132) muhakkikleri, senedinin ceyyid olduunu söylemitir.

3 bn Ebi'd-Dünyâ Kasru’l-Emel (17).



560
~g| Hicr Sûresi §g-

"Yok ettiimiz herhangi bir kasabann elbette belli bir

yaz(g)s vardr. Hiçbir toplum ecelini geçemez ve ondan
geri de kalamaz." (i Ucr Sur. 4. 5)

bn Ebî Hâtim'in Mücâhid’den bildirdiine göre âyette geçen “vlAiS
” 1

kelimesi, ecel mânâsndadr. ‘Hiçbir toplum ecelini geçemez ve ondan geri

de kalamaz" 3

buyruu ise, ecelin vaktinden sonraya ertelenemeyecei

mânâsndadr.

bn Cerîr'in bildirdiine göre Zührî, "Hiçbir toplum ecelini geçemez ve

ondan geri de kalamaz" 1 buyruunu açklarken öyle dedi: "Bizce, kiinin

eceli geldii zaman, ne bir saat geri, ne de ileri alnr. Yüce Allah, eceli

gelmeyenin ise, dilediini ileri dilediini geri alr."

ILjtî U jj
* b îlll _£JI 4* <j> tSJJI 4i' li ijlüj

I| y lif UJ jiJL Sl| &pUl jy U *
I ^ dJf cj

"Dediler ki: «Ey kendisine Zikir indirilen kimse! Sen

mutlaka delisin! Eer doru söyleyenlerden isen bize

melekleri getirsene.» Biz, melekleri ancak hak ve hikmete

uygun olarak indiririz. 0 zaman da onlara mühlet
verilmez." (Hicr Sur. 6-8)

bn Cerîr’in Dahhâk’tan bildirdiine göre âyette geçen Zikir'den kastedilen

Kur'ân’dr .

4

Ebû Ubeyd, bn Cerîr ve bnü’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc der

ki: "Eer doru söyleyenlerden isen bize melekleri getirsene
"5 âyetiyle

"Onlara gökten bir kap açsak da, oradan çkmaa koyulsalar
"6

âyeti

arasndaki bölümde takdim ve tehir vardr. "Onlara gökten bir kap açsak da

Hicr Sur. 4

3

Hicr Sur. 5

’ Hicr Sur. 5
4 bn Cerîr (14/16).

5
Hicr Sur. 7

6
Hicr Sur. 14
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oradan yukar çkmaya koyulsalar. yine «Gözlerimiz döndürüldü, biz

herhâlde büyülenmi bir toplumuz» derlerdi"' buyruu ise, melekler

yükselip dursalar ve onlar da meleklere bakp dursalar yine “Gözlerimiz

döndürüldü, biz herhâlde büyülenmi bir toplumuz, derlerdi” mânâsndadr .

2

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in Mücâhid'den

bildirdiine göre "Biz, melekleri ancak hak ve hikmete uygun olarak

indiririz..."
3 buyruundaki hak ve hikmetten kast, risalet ve azaptr.

4

bn Ebî Hâtim’in Süddî’den bildirdiine göre “O zaman da onlara mühlet

verilmez
"5 buyruu, “Melekler onlar helak etmek için inecek olurlarsa,

onlara mühlet verilmez” mânâsndadr.

Û l jffil! Isjî &

J

"üphesiz o Zikr'i (Kur'ân') biz indirdik biz! Onun
koruyucusu da elbette biziz." (i ;cr Sur. u)

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in Mücâhid’den

bildirdiine göre "Onun koruyucusu da elbette biziz
"6 buyruu: “Onu

korumak bize aittir” mânâsndadr.

7

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnü’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Katâde, “üphesiz o Zikri (Kur'ân') biz indirdik biz! Onun koruyucusu da

elbette biziz
" 8

ve "Ona önünden de ardndan da bâtl gelemez. O, hikmet

sahibi, çok övülen Allah'tan indirilmitir
"9 âyetini açklarken öyle dedi:

“Batldan kast blis’tir. Allah, Kur’ân’ indirmi, sonra korumutur. blîs,

jîkiUJ

1

Hier Sur. 15, 16
2 bn Cerîr (14/23, 24).

3
Hicr Sur. 8

4 bn Cerîr (14/17, 18).

5
Hicr Sur. 8

c
Hicr Sur. 9

7 bn Cerîr (14/18)
8
Hicr Sur. 9

9
Fussilet Sur. 42
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Kur'ân’a batl bir ey ekleyemez ve ondan bir doruyu eksiltemez. Allah

Kur'ân’ bu konuda korumutur.”’

\y\S NJ JjJ-j jÂ p+Jo Uj * ^JjVl ^ liL-jl AJj

.AJ 4j j V * ^ ^JuLj tJjJJS
*

Aj

"Ey Muhammedi Andolsun, senden önceki topluluklara da

peygamber gönderdik. Onlar kendilerine gelen her

peygamberle alay ediyorlard. Ayn ekilde (onlarn

tutumlanna uygun olarak) biz onu suçlulann kalbine

sokarz. Önceki milletlerin (helâkine dair Allah'n) kanunu
geçmi iken onlar buna (Kur'ân'a) inanmazlar."

(Hicr Sur. 10-13)

bn Cerîr, bnü'I-Münzir ve fbn Ebî Hâtim'in ibn Abbâs'tan bildirdiine göre

âyette geçen "^$1 *Li
"

2

buyruu, önceki ümmetler mânâsndadr.’

ibn Ebî Hâtim'in Enes’ten bildirdiine göre "^kü V3ii j ÂfcLi .üJjS
”4

âyeti: "irki, müriklerin kalbine sokanz" mânâsndadr.

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnü'I-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Haan, "<£Llî cUÜ” 5 buyruunu: "irki onlarn kalbine sokanz” eklinde

açklamtr .

6

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnü’I-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde, "Ayn ekilde (onlarn tutumlarna uygun olarak) biz onu

suçlularn kalbine sokarz. Önceki milletlerin (helâkine dair Allah’n)

kanunu geçmi iken onlar buna (Kur'ân'a) inanmazlar
" 7 buyruunu, "Onlar

1

Abdurrezzâk (1/345) ve bn Cerîr 814/18, 19).

3 Hct Sur. 10

3 bn Cerîr (14/20).

4
Hicr Sur. 12

5
Hicr Sur. 12

6
Abdurrezzâk (1/345, 346) ve bn Cerîr (14/21).

7 Hicr Sur. 12, 13
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yalan söyleyince. Yüce Allah, inanmamay onlarn kalbine soktu ve daha

önceki ümmetlere uygulanan kendilerine de uygulanm oldu” eklinde

açklamtr.’

bn Cerîr ve bn Ebî Hatim, bn Zeyd'in, "Ayn ekilde (onlarn tutumlarna

uygun olarak) biz onu suçlularn kalbine sokarz ..."
2 buyruunu açklarken:

“Onlar Allah'n dedii gibidir. Allah onlan dalalete düürmü ve iman

etmelerine engel olmutur” dediini bildirir .

3

a >

w IjJlil o 1
jÜa*

i
yZ IjU jij

*
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“Onlara gökten bir kap açsak da oradan yukar çkmaya
koyulsalar, yine «Gözlerimiz döndürüldü, biz herhâlde

büyülenmi bir toplumuz» derlerdi.” (Hicr Sur. u. s)

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

bn Abbâs, "Onlara gökten bir kap açsak da oradan yukar çkmaya

koyulsalar, yine «Gözlerimiz döndürüldü, biz herhâlde büyülenmi bir

toplumuz» derlerdi
"4 buyruunu açklarken öyle dedi: “Onlara gökten bir

kap açsak ve melekler kendilerine devaml inip çksa, yine de irk ehli:

«Gözlerimizi büyüledi ve baka eyi melek gibi gösterip bize sihir yapt»

derler.”
3

bn Cerîr ve bnü’l-Münzir'in bildirdiine göre bn Cüreyc der ki: "Onlara

gökten bir kap açsak da oradan yukar çkmaya koyulsalar, yine

«Gözlerimiz döndürüldü, biz herhâlde büyülenmi bir toplumuz» derlerdi
"6

buyruu, müriklerin, "Eer doru söyleyenlerden isen bize melekleri

getirsene
" 7 sözüne cevaptr. bn Abbâs der ki: “Melekler onlara gelip durdu

’ bn Cerîr (14/21, 22) ve bn Ebî Hatim (9/2822).

2
Hicr Sur. 12

3 bn Cerîr (14/21, 22) ve bn Ebî Hatim (9/2822).

4
Hicr Sur. 14, 15

3 Abdurrezzâk (1/346) ve bn Cerîr (14/23).

6
Hicr Sur. 14, 15

7
Hicr Sur. 7
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ve onlar melekleri görünce «Gözlerimiz kapatld» dediler. Bu sözü

söyleyenler Kureylilerdir."

bn Cerîr, bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid,

âyetteki "Gözlerimiz döndürüldü"

1

buyruunun, "Gözlerimiz kapand"

mânâsnda olduunu söylemitir.*

bn Cerîrîin bildirdiine göre Mücâhid bu âyeti, “üjlöit oj-l ” 3 eklinde

eddesiz olarak okumutur.

4

bn Cerlr'ln bildirdiine göre Katâde der k: "Bu kelimeyi eklinde

eddeli olarak okuyan, “kapand" mânâsn vermi olur. eklinde

eddesiz olarak okuyan da, “büyülendi" mânâsn vermi olur.”5

j* üt H-JJ Uill

jJ 4.44 iiiti JjLlI Ji Vj * pjç-i olki

"Andolsun, biz gökte burçlar yaptk ve onu, bakanlar için

süsledik. Onu kovulmu her eytandan koruduk. Ancak
kulak hrszl eden olursa, onu da parlak bir ate takip

etmektedir." (Hicr Sur. hm s)

bn Ebî eybe, bn Cerîr ve ibnü'l-MünzirMn Mücâhid'den bildirdiine göre

âyette geçen “£3*”
6
kelimesi "Yldzlar^' mânâsndadr.

7

bn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim’in Katâde'den bildirdiine göre âyette geçen

“l kelimesi “Yldzlar" mânâsndadr.

1

1

Hicr Sur. 15
3 bn Cerîr (14/26)

3
Hicr Sur. 15

bn Cerîr (14/26) bn Kesîr'de ayru ekilde okumutur. Dierleri ise bu kelimeyi

eddeli olarak okumulardr. en-Ner (2/226).

5 ibn Cerir (14/28).

b
Hicr Sur. 16

7 bn Cerir (14/30, 31).
8
Hicr Sur. 16
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bn Ebî Hâtim’in Ebû Sâlih'ten bildirdiine göre âyette geçen

kelimesi “Büyük yldzlar" mânâsndadr.

bn Ebî Hâtim'in Atiyye'den bildirdiine göre âyette geçen

kelimesi “Semada, bekçileri olan kaleler" mânâsndadr.

Abd b. Humeyd, bnüTMünzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre

Katâde, âyette geçen kelimesinin, “Lanetlenmi" olduunu söyledi.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs, "Ancak kulak

hrszl eden olursa, onu da parlak bir ate takip etmektedir"5 buyruunu

açklarken öyle demitin "eytanlar, kulak hrszl yapmak istemilerdi” bu

âyet, “Hele bir tek söz kapan olsun; delici bir alev onun peine düüverir^6

âyetiyle ayn mânâdadr.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Dahhâk der ki: “Ancak

kulak hrszl eden olursa, onu da parlak bir ate takip etmektedir"7

âyetiyle, "Hele bir tek söz kapan olsun; delici bir alev onun peine

düüverir"8 âyeti ayn mânâdadr. bn Abbâs: “Atlan ate parças öldürmez,

ama yakp kiiyi felç ederek öldürmeden çkar" demitir.

9

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Mes'ûd der ki: Cerîr b. Abdillah: “Ey

Allah'n Resûlü! Bana, dünya semas ve yerin en alt tabakas hakknda bilgi

ver" deyince, Resûlullah (sBaihhu aleyhi wssM: "Allah, Dünya semasm dumandan

yaratm, yaratln tamamladktan sonra onun için bir kandil (Güne) vek
veren Ay' yaratm, kandiller gibi yldzlarla donatm, onlar eytanlar için

talamalaryapm ve onu kovulmu her eytandan korumutur"
buyurdu.

1 bn Cerîr (14/31).

2
Hicr Sur. 16

3 Hicr Sur. 16
4
Hicr Sur. 17

5
Hicr Sur. 18

6
Safta t Sur. 10

1
Hicr Sur. 18

8
Saffât Sur. 10

9 bn Cerîr (14/33).
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Çjj}» cK ^ ^
"Yeri de yaydk, ona sabit dalar yerletirdik ve orada

ölçülü (bir biçimde) her eyi bitirdik." (Hicr Sur 10)

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde, “Yeri de yaydk, ona sabit dalar yerletirdik ve orada ölçülü

{bir biçimde) her eyi bitirdik"' buyruunu açklarken öyle dedi: “Yüce

Allah, baka bir âyetinde, "Ardndan yeri düzenlemitir"^ buyurmaktadr.

Bize bildirildiine göre, ehirlerin anas Mekke’dir. Yeryüzü oradan

yaylmtr. Haan da öyle derdi: “Yüce Allah, bir çamur parças alp: «Yayl!»

buyurdu.” Âyette geçer "^1i3” kelimesi, dalar mânâsndadr.

kelimesi ise, bilinen ve pay edilmi mânâsndadr. 3

bn Cerîr ve bnü’l-Münzir’in, bn Abbâs’tan bildirdiine göre âyette

geçen, “ kelimesi, bilinen mânâsndadr.4

ibn Ebî Hâtim’in, bn Abbâs’tan bildirdiine göre âyette geçen, “âs^”

kelimesi, takdir edilmi mânâsndadr.

ibn Cerîr, bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in Mücâhid'den bildirdiine göre

âyette geçen, kelimesi, takdir edilmi bir miktar mânâsndadr.5

ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bn Zeyd'den bildirdiine göre âyette geçen

“ûsî>â” kelimesi, tartlabilen eyler mânâsndadr.
6

Abd b. Humeyd, bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime

kelimesini: “Dalardan çkan sürme ve benzeri eyler” eklinde

açklamtr.

1

Hicr Sur. 19
7

Nâziât Sur. 30
5 bn Cerîr {14/33, 34, 36).

4 bn Cerîr (14/34).

5 bn Cerîr (14/35, 36).

6 bn Cerîr (14/36,37).
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jlj* Û pJ Jaj lÛj^rj

"Orada hem sizin için, hem de sizin nzk vermediiniz
kimseler için geçimlikler meydana getirdik." (i Uer Sur. 20)

bn Cerîr, bnü’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Mücâhid'den bildirdiine göre

"Hem de sizin rzk vermediiniz kimseler" buyruunda kastedilenler, binek

hayvanlar ve dier hayvanlardr.

1

ibn Cerîr, bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Mansûr'dan bildirdiine göre

"Hem de sizin rzk vermediiniz kimseler" buyruunda kastedilenler, vahi

hayvanlardr.

1

"Hiçbir ey yoktur ki hâzineleri yanmzda olmasn. Biz onu
ancak belli bir ölçüyle indiririz." (i icr s«r. 21)

Bezzâr ve el-Azame’de Ebu'-eyh, Ebû Hureyre'den, Resûlullah'n Csaiiallthu

BBytvBselBm)öyle buyurduunu nakleder: "Allah'n hazîneleri, kelâm()chr. O, bir

eyin olmasn murâd buyurduu zaman ona «Ol» der, o da oluverir."3

bn Cerîr'in bn Cüreyc’den bildirdiine göre âyette geçen hâzinelerden

kastedilen yamurdur.

4

bnü'l-Münzir'in Mücâhid'den bildirdiine göre âyette geçen hâzinelerden

kastedilen yamurdur.

bn Cerîr, bnü'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve el-Azame’ de Ebu'-eyh, Hakem

b. Utbe'nin, "Hiçbir ey yoktur ki hâzineleri yanmzda olmasn. Biz onu

ancak belli bir ölçüyle indiririz"
5 buyruunu açklarken öyle dediini bildirir:

Hiçbir yl, dierinden daha fazla veya daha az yamur yamaz. Yamur bir

1 bn Cerîr (14/37).

1 bn Cerîr (14/38).

1 bn Kesîr Tefsir‘de (4/448) geçtii üzere Bezzâr ve Ebu’-eyh (157). Hadis zayftr.

F.lbânî (Daîfu'l-Câmi. 2825).

4
ibn Cerîr (14/40).

s Hicr Sur. 21
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toplulua yaarken dierine yamaz. Bazen denize de yaabilir. Bildirildiine

göre yamurla birlikte, blis'in ve Âdem'in çocuklarnn saysndan daha fazla

sayda melek iner ve her damlann nereye düeceini, ne bitireceini, biten

bu bitkinin kimin rzk olacan tesbit ederler."
1

bnü’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "Allah,

yamuru yadrmaya balad günden bu yana eksilmemitir. Ama bir yere

yaan yamur dier yerden fazla olabilir" deyip, "Hiçbir ey yoktur ki

hâzineleri yanmzda olmasn. Biz onu ancak belli bir ölçüyle indiririz
"2

âyetini okudu.

bn Cerîr, bnü'l-Münzir ve bn Merdûye’nin bildirdiine göre bn Mes'ûc,

"Hiçbir yl, dierinden daha fazla yamur yamaz, ama Yüce Allah onu

diledii yere yöneltir” deyip, "Hiçbir ey yoktur ki hâzineleri yanmzda

olmasn. Biz onu ancak belli bir ölçüyle indiririz
'’ 3

âyetini okudu .

4

bn Merdûye’nin bn Mes'ûd'dan bildirdiine göre Resûlullah (saMaiu aieyî

vesellem) öyle buyurdu: "Hiç kimse dierinden daha kazançl deildir. Hiçbir yi,

dierinden daha fazla yamur yamaz, ama Yüce Allah onu diledii yere

yöneltir .

"

bn Merdûye’nin bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) öyle

buyurdu:
"
Hiçbir yl, dierinden daha fazla yamur yamaz, ama Yüce Allah

onu diledii memlekete yöneltir. Gökyüzünden inen hiçbir damla veya esen

hiçbir rüzgâr yoktur ki, belli bir ölçü veya tartda olmasn."

bn Ebî Hâtim, Ebû Hureyre'nin: "nen her damla bir tartyla iner" dediini

bildirir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Muâviye: "Allah'n Kitab'nn hak

olduunu bilmiyor musunuz?” deyince, oradakiler: "Evet biliyoruz” cevabn

verdiler. Muâviye: "Yüce Allah'n, «Hiçbir ey yoktur ki hâzineleri yanmzda

olmasn. Biz onu ancak belli bir ölçüyle indiririz»
5
âyetini okuyunuz. Buna

bn Cerîr (14/40, 41) ve Ebu-eyh (495).

1
Hicr Sur. 21

3 Hicr Sur. 21

4 bn Cerîr (14/39, 40).

5 Hicr Sur. 21
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iman edip hak olduunu bilmiyor musunuz?” deyince, yanndakiler yine:

“Evet, biliyoruz” cevabn verdiler. Bunun üzerine Muâviye: “Buna ramen

beni nasl knarsnz!” dedi. Ahnef kalkp: “Ey Muâviye! Vallahi seni Allah’n

hâzinelerinde olanlardan dolay knamyoruz. Biz, Allah'n, hâzinelerinden

indirdiini, senin hâzinen yapman ve bu hâzinenin üzerine kapn kapatp

kendinin sayman knyoruz” karln verince, Muâviye sustu.

4 jJJLiî Uj o frÜJUl lyi çil^J U-ijj

ûjîjliil J*

"Rüzgârlar da alayn olarak gönderip yukardan su

indirerek sizi onunla suladk. Onu toplayp depolayan da siz

deilsiniz. Hiç üphesiz biz diriltir, biz öldürürüz ve biz (her

eye gerçek) varisleriz" (i Her Sur. 22. 2a)

bn Ebi'd-Dünyâ Kitabu's-Sehâb’da, bn Cerir, el-Azame’de Ebu'-eyh, ibn

Merdûye ve Deylemî Müsnedu'l-Firdevs’te, zayf isnâdla Ebû Hureyre'den,

Resûlullah’n (sBialiahu nieyhi «senemi öyle buyurduunu nakleder: “Güney rüzgâr

cennettendir ve yüce Allah'n Kitab'nda sözünü ettii alayc rüzgârlar

bunlardr. Bu rüzgârlarda insanlar için menfaatler vardr. Kuzey rüzgâr

cehennemdendir. Bu rüzgâr çkt zaman cennete urar ve ondan bir esinti

isabet eder. te onun serinlii bu yüzdendir."'

bn Ebi'd-Dünyâ, Katâde’den bildirdiine göre Hz. Peygamber (saybhu aleyhi

vesEllem) öyle buyurdu: "Sabâ rüzgâryla bana yardm edildi. Âd kavmi bat

rüzgâryla helak edildi. Güney rüzgâr Cennettendir ve (bitkileri) alaycdr.
,/}

bn Cerir, bnü’l-Münzir, bn Ebî Hâtim, Taberânî ve Harâitî Mekârimu'l-

Ahlâk’ta, ibn Mes'ûd’un, "Rüzgârlar da alayc olarak gönderip yukardan

su indirerek sizi onunla suladk. Onu toplayp depolayan da siz deilsiniz" 3

buyruunu açklarken öyle dediini bildirir: “Allah rüzgâr gönderir ve bu

1 bn Ebi’d-Dünyâ (137), bn Cerir (14/46), Ebu'-eyh (804, 805) ve Deylemî (3081).

Hadis zayftr. Elbânî, Daîfu'I-Câmi (3144). Silsiletu'd-Daîfe’ye (3652) bakn.
2 bn Ebi’d-Dünyâ (136).

3
Hicr Sur. 22
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rüzgârlar yamur alp onlarla bulutlan alar. Bulutlar da ve sütü bo! devenin

salmas gibi, onu arl anl aktr ve yamur yaar.”

1

bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in el-Azame’de bildirdiine göre bn Abbâs

der ki: "Allah rüzgârlan gönderir ve rüzgârlar suyu bulutlardan alp, (baka)

bulutlara brakr. Bunun üzerine bulutlar da ve sütü bol devenin salmas

gibi, onu anl anl aktr.”
J

Ebû übeyd, bn Cerîr ve bnü'l-Münzirîin bildirdiine göre bn Abbâs,

“Rüzgârlar da alayc olarak gönderip yukardan su indirerek sizi onunla

suladk. Onu toplayp depolayan da siz deilsiniz
”

3

buyruunu açklarken:

“Aaçlan, hurmalar ve bulutlar alar" demitir/

Ebû Ubeyd, bn Cerîr, bnü'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Ebu'-eyh'in

bildirdiine göre Ebû Recâ der ki: Hasan(- Basrî)'ye: "Rüzgârlar da alayc
olarak gönderip yukardan su indirerek sizi onunla suladk. Onu toplayp

depolayan da siz deilsiniz
"5 buyruunu sorduumda, "Rüzgârlar, aaçlan

alar” cevabn verdi. Ben: "Bulutlan alamaz m?” dîye sorduumda ise:

"Bulutlar da yamur yaana kadar ona doru eser” cevabn verdi .

6

bn Cerîrîin Katâde’den bildirdiine göre "Rüzgârlan da alayc olarak

gönderip yukardan su indirerek sizi onunla suladk"7 buyruu, rüzgârîann,

suyu bulutlara alamas mânâsndadr.

8

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Dahhâk, "Rüzgârlar da

alayc olarak gönderip yukardan su indirerek sizi onunla suladk"9

1 bn Cerîr (14/43) ve Taberânî (9080). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (7/45) der ki:

"Ravilerden Yahya el-Hmmânî zayftr."
1
Ebu’-eyh (713).

3
Hicr Sur 22

4 bn Cerîr (13/45, 46).

5 Hicr Sur. 22
6
ibn Cerîr (14/45) ve Ebu’-eyh (856).

7
Hicr Sur. 22

9 bn Cerîr (14/45).

9 Hicr Sur. 22
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buyruunu açklarken: "Allah rüzgârlar bulutlara gönderir ve rüzgârlar onlan

alayp su ile doldurur*' demitir.
1

bnü'l-Münzir'in bildirdiine göre Atâ el-Horasânî: "Alayc rüzgârlar,

beytu'l-Makdis'teki kayann altndan çkar" demitir.

bn Hibbân, bnu’s-Sünnî Amelu'l-Yevm ve'l-Leyle'öe, Taberânî, Hâkim,

bn Merdûye ve Sünen'de Beyhakî, Seleme b. el-Ekva'nn: "Allah'n Resûlü

(sBiaiiahu sleyf »eseiM, rüzgâr iddetlendii zaman: «Allahm ! Onu alayc yap,

faydasz yapma » diye dua ederdi" dediini bildirir.
2

bn Cerîr, bnü’l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve el-Azame’de Ebu'-eyh, Ubeyd

b. Umeyriin öyle dediini bildirir: "Allah müjdeleyici rüzgân gönderir ve bu

rüzgâr yeri âdeta süpürür. Ondan sonra kaldnc rüzgârlan gönderir. Bunlar

da bulutlan kaldnr. Daha sonra birbirine kaynatnc rüzgârlan gönderir ve

bu rüzgârlar da bulutlan birbirine kavuturup kaynatnr. Ondan sonra da

alayc rüzgârlan gönderir ve böylece yamur yaar."3

bnü'l-Münzir, Ubeyd b. Umeyr'in öyle dediini bildirir: "Rüzgârlar dört

çeittin Temizleyen rüzgâr, kaldnc rüzgârlar, bunlar bulutlar kaldnr,

kaynatnc rüzgârlar ve yamur rüzgârlar."

Ebu'-eyh'in bildirdiine göre brâhîm(-i Nehaî), "siy" kelimesinin,

"Bulutlan alayp toplayan rüzgârlar" mânâsnda olduunu söylemitir.

4

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in, Süfyân’dan bildirdiine göre

buyruu, "Siz onun buluttan inmesini engelleyemezsiniz" mânâsndadr.

“uyj'ji P"S"
6 buyruu ise, "Baki kalc olan bizleriz" mânâsndadr.7

1 bn Cerîr (14/46).
3 bn Hibbân (1008), bnu’s-Sünnî (299), Taberânî (6296), Hâkim (4/285, 286) ve

Beyhakî (3/364). bn Hibbân'tn muhakkiki, hadisin senedinin Buhârî'nin artna göre

kuvvetli olduunu söyledi. Elbânî, Silsiletu’s-Sahîhaya (2058) bakn
3 bn Cerîr (14/45) vc Ebu’-eyh (719, 830).

4 Ebu’-eyh (855).

5
HicrSur. 22

6
Hicr Sur. 23

7 bn Cerîr (1 4/47)
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"Andolsun biz, sizden önce gelip geçenleri de biliriz,

sonraya kalanlar da. üphesiz senin Rabbin onlar diriltip

bir araya getirecektir, üphesiz O, hüküm ve hikmet
sahibidir, hakkyla bilendir.” (i «r Sur. 24 , 25)

Tayâlisî, Saîd b. Mansûr, Ahmed, Tirmizî, Nesâî, bn Mâce, bn Cerîr, bnü’l-

Münzir, bn Ebî Hâtim, bn Huzeyme, bn Hibbân, Taberânî, Hâkim, bn

Merdûye ve Sünen ’de Beyhakî, Ebu'l-Cevzâ vastasyla, bn Abbâs'n öy'e

dediini bildirir: Resûlullah'm (sBlaUahu aleyhi meiiem) arkasnda, insanlann en

güzellerinden olan bir kadn namaz klard. Bazlan bu kadn görmemek iç:n

ilk safa geçerken, bazlan da son safta yer almak maksadyla geri ka!ma>a

çalr ve rükûya vard zaman, koltuunun altndan arkaya doru bakard.

Bunun üzerine yüce Allah: “Andolsun biz, sizden önce gelip geçenleri de

biliriz, sonraya kalanlar da..."’ buyruunu indirdi .

2

Abdurrezzâk ve bnü'l-Münziriin Ebu'I-Cevzâ'dan bildirdiine göre

“Andolsun biz, sizden önce gelip geçenleri de biliriz, sonraya kalanlar

da ..." 3
âyeti, namazdaki saflar hakknda inmitir. Tirmizî bu rivâyetn

doruya daha yakn olduunu söyledi.

ibn Merdûye ve Hâkim’in bildirdiine göre bn Abbâs, âyette geçen

buyruunun, ön saflar, tLLÜ” buyruunun ise arka saflar

olduunu söylemitir .

4

ibn CerîrTn bildirdiine göre Mervân b. el-Hakem der ki: “Bazlan, kadnlar

sebebiyle arka saflara geçmeyi tercih ediyordu. Bu sebeple, “Andolsun biz.

’ Hicr Sur. 24

2
Tayâlisî (2835), Ahmed 5/5 (2783), Tirmizî (3122), Nesâî (869) S. el-Kübrâ (11273), bn

Mâce (1046), bn Cerîr (14/53, 54), bn Kesir Tejsi/de (4/450) geçtii üzere bn Ebî Hatim,

bn Huzeyme (1696, 1670), bn I libban (401), Taberânî (12791), Hâkim (2/352) ve Beyha*î

(3/98). bn Kesîr, hadisin garib olduunu söylemitir.

3 Hicr Sur. 24

4 Hâkim (2/353).
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sizden önce gelip geçenleri de biliriz, sonraya kalanlar da"
1

âyeti nazil

oldu."
2

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Dâvud b. Salih der ki: Sehl b. Huneyf el-

Ensârî: "Andolsun biz, sizden önce gelip geçenleri de biliriz, sonraya

kalanlar da ...” 3 buyruunun ne hakknda nazil olduunu biliyor musun?"

diye sorunca, ben: "Allah yolunda (savaanlar hakknda) nazil olmutur1’

cevabn verdim. Dâvûd b. Huneyf: "Hayr. Namazdaki saflar hakknda nazil

oldu" dedi.

bn Ebî eybe, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî ve bn Mâce, Ebû Hureyre’den,

Resûlullah'n (sBieiiahu aleyhi vaseiiem) öyle buyurduunu nakleder: "Erkeklerin en

faziletli saflan ilk saf en kötü saflan ise son saftr. Kadnlann ise en hayrl

saflan son saf en kötü saflan ise ilk saftr."
4

bn Ebî eybe, Ahmed, bn Mâce ve Ebû Ya’lâ, Câbir b. Abdillah'tan,

Resûlullah’n (sbiibIIbHu aleyhi veseiiem) öyle buyurduunu nakleder: "Erkeklerin en

faziletli saflan ilk saf en kötü saflan ise son saftr. Kadnlann ise en hayrl

saflan son saf, en kötü saflan ise ilk saftr."
5

bn Ebîeybe'nin, Ebû Saîd el-Hudrî'den bildirdiine göre Resûlullah (saiieiishu

aleyhi ^Kilemi öyle buyurdu:
"
Erkeklerin en faziletli saflan ön saf en kötü saflan

ise en arkadaki saftr. Kadnlann ise en hayrl saflan en arkadaki saf en kötü

saflan ise ilk saftr. "6

bn Ebîeybe'nin Ubey b. Ka’b’dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (sdieRahu

BEjrhi vEsefcm):
"lk saf, meleklerin saffl gibidir. Eer (ilk safta bulunmann sevabn

)

bilseydiniz, bu safta yer almak için birbirinizle yanrdnz" buyurdu.7

1

Hicr Sur. 24
7 bn Cerîr (14/53).

3 Hicr Sur. 24
4 bn Ebî eybe (2/381, 382), Müslim (440), Ebû Dâvud (678), Tirmizî (224) ve bn

Mâce (1000).

5 bn Ebî eybe (1/379, 2/381), Ahmed 22/26, 417 (14123, 14551) ve bn Mâce (1001).

Sahîh hadistir, Elbânî {Sahih Sünen bn Mâce. 820).
6 bn Ebî eybe (1/379, 2/381).

7 bn Ebî eybe (1/379).
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bn Ebî eybe, Ahmed, Dârimî, Ebû Dâvud, bn Mice, bn Huzeyme ve

Hâkim, Berâ b. Âzib'den, Resûlullah'n (saiüiah aleyhi «seM öyle buyurduunu

nakleder: "Yüce Allah ve melekler ilk saffa -bir lafzda ise
"
ilk saflara

"

eklindedir- rahmet ve istifar ederler.
,n

bn Ebî eybe'nin Mücâhid’den bildirdiine göre Allah’n Resulü («Mahu aeyhi

«enHtn) ilk safta seyreklik görünce: "Yüce Allah ve melekler ilk saffa rahmet ve

istifar ederler" buyurdu. Bunun üzerine insanlar ilk saffa geçmek için

izdiham oluturdu .

2

bn Ebî eybe’nin bildirdiine göre Abdullah b. eddâd der ki: "Yüce Allah

ve melekler ilk saflarda namaz klanlara rahmet ve istifar ederler"

derlerdi."3

bn Ebî eybe'nin Âmir b. Mes’ûd el-Kureî'den bildirdiine göre Hz.

Peygamber (saiiiihu aleyhi veseiem): "nsanlar, ilk saffn faziletim bilselerdi, oraya

ancak kurayla geçerlerdi " buyurdu .
4

bn Ebî eybe, Nesâî ve bn Mâce, rbâd b. Sâriye’nin: "Allah’n Resûlü

(sdUBu aleyhi veseiiem), namazdaki ilk saf için üç defa, ikinci saf için ise bir defa

istifar ederdi" dediini bildirir.

5

bn Ebî Hâtim'in Atâ'dan bildirdiine göre, "Andolsun biz, sizden önce

gelip geçenleri de biliriz, sonraya kalanlar da ..."
6 buyruunda kastedilen,

namazdaki ve sava anndaki saflardr.

bn Ebî Hâtim'in Mu'temir b. Süleyman vastasyla, ebîb b. Mâlik'ten

bildirdiine göre Mukâtil b. Hayyân, "Andolsun biz, sizden önce gelip

geçenleri de biliriz, sonraya kalanlar da ..." 7 buyruunu açklarken: "Bize

bildirildiine göre âyeti sava hakkndadr" demitir. Mu’temir der ki: Bunu

babama anlattmda: "Bu âyet, sava farz edilmeden nazil oldu" dedi.

1 bn Ebî eybe (1/378), Ahmed 3/482, 483 (18518), Dârimî (1/289), Ebû Dâvud (661),

bn Mâce (997), bn Huzeyme (1551) ve Hâkim (1/572, 575). Sahih hadistir. Elbânî (Sahih

Sünen Ebî Dâvud. 618).

2 bn Ebî eybe (1/379).

3 bn Ebî eybe (1/379).

4 bn Ebî eybe (1/378, 379).

5 bn Ebî eybe (1/379), Nesâî (816) vc bn Mâce (996). Sahih hadistir. Elbânî (Sa/ ili

Sünen bn Mâce. 815).

6
Hicr Sur. 24

7
Hicr Sur. 24
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bn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Hasan(- Basrî), "Andolsun

biz, sizden önce gelip geçenleri de biliriz, sonraya kalanlar da..."'

buyruundan, Allah'a itaatte önce gelenler ve Allah’a isyanda sonraya kalalar

kastedilmitir, dedi.*

bn Cerîr ve bnü’l-Münzir'in Hasan( Basrî)'den bildirdiine göre

"Andolsun biz, sizden önce gelip geçenleri de biliriz, sonraya kalanlar da”5

buyruundan, ümmetlerden, hayrda önce gelenler ve ar davrananlar

kastedilmitir.

4

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre "Andolsun

biz, sizden önce gelip geçenleri de biliriz, sonraya kalanlar da"5

buyruundaki önce gelenlerden kastedilen ölenler, sonraya kalanlar ise

hayatta olanladr.

6

bn Cerîr, bnü'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye'nin bn Abbâs’tan

bildirdiine göre "Andolsun biz, sizden önce gelip geçenleri de biliriz,

sonraya kalanlar da"7 buyruundaki önce gelenlerden kastedilen Hz. Âdem

ve önceden gelen onun zürriyetidir, sonraya kalanlar ise erkeklerin sulbünde

olup henüz domayanladr.

8

Abdunrezzâk ve bnü'l-Münzir'in Katâde'den bildirdiine göre bildirdiine

göre "Andolsun biz, sizden önce gelip geçenleri de biliriz, sonraya

kalanlar da"9 buyruundaki önce gelenlerden kastedilen Hz. Âdem ve bu

âyet nazil olana kadar gelenlerdir, sonraya kalanlar ise Hz. Âdem'in soyundan

olup henüz domayanladr. Yüce Allah bütün bunlan bilir.

10

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Avn b. Abdiliah, Muhammed

b. Ka'b'a bu âyeti sorup: "Âyetten kastedilen namazdaki saflar mdr?"

1

Hicr Sur. 24
1 bn Cerîr (14/52, 53}.

3 Hicr Sur. 24
4 bn Cerîr (14/53).

5 Hicr Sur. 24
6 bn Cerîr (14/50).

7
Hicr Sur. 24

8 bn Cerîr (14/49).

9 Hicr Sur. 24
10
Abdurrezzâk (1/348).
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deyince, Muhammed b. Ka’b: “Hayr, önce gelenler, ölenler ve öldürülenler,

sonraya kalanlar ise onlara sonradan yetienlerdir" cevabn verdi.'

Saîd b. Mansûr ve bnü'l-Münzir'in krime ve Mücâhid'den bildirdiine

göre âyetten kastedilen ölenler ve sa kalanlardr.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Yüce Allah, bazlarm

öne alm, bazlarn da geride brakmtr ve öne aldn da geride braktm
da bilmitir.”

Abdurrezzâk, ibn Cerlr, bnü'l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Mücâhid: “Âyetteki önce gelip geçenlerden kast, geçmi ümmetler, geride

kalanlar ise Hz. Muhammed’in ümmetidir” demitir .

2

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in Katâde'den bildirdiine göre “üphesiz

senin Rabbin onlar diriltip bir araya getirecektir
" 3

âyeti, “lkleri de

sonradan gelenleri de diriltip bir araya getirecektir” mânâsndadr.

4

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre krime, "üphesiz senin Rabbin onlar

diriltip bir araya getirecektir
"5 âyetini açklarken: “Yüce Allah, önceden

gelenleri de, geride kalanlar da haredecektir" demitir.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî, "üphesiz senin Rabbin onlar

diriltip bir araya getirecektir
"6

âyetini açklarken: “Yüce Allah, önceden

gelenleri de, geride kalanlar da haredecektir” demitir.

bn Ceririin bildirdiine göre a'bî, "üphesiz senin Rabbin onlar diriltip

bir araya getirecektir
"7

âyetini açklarken: “Yüce Allah, kyamet günü onlann

hepsini bir araya toplar” demitir .

8

<3
y-‘~'a JUU fjf

JlÎj

"Andolsun, biz insan kuru bir çamurdan, ekillendirilmi

bir balçktan yarattk." (Hicr Sur. 26)

1 bn Cerîr (14/48, 49).

2
Abdurrezzâk (1/348) ve bn Cerîr (14/52).

3 Hicr Sur. 25
4 bn Cerîr (14/55).

5 Hicr Sur. 25
6
Hicr Sur. 25

7
Hicr Sur. 25

8 bn Cerîr (14/75).



Ayet: 26 577

bn Cerîr, bnü'l-Münzir ve Ebu'-eyh’in el-Aame"de bildirdiine göre bn

Abbâs der ki: "nsan üç eyden yaratlmtr: Yapkan çamurdan, kuru

çamurdan ve kokumu çamurdan. Yapkan çamur, güzel ve gerekli olan bir

çamurdur. Kuru çamur kendisinden çömlek yaplan çamur, kokumu çamur

ise kokmu olan balçktr.” 1

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnü'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn

Merdûye'nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre kelimesi, suyun güzel

topraa dümesiyle topran yarlmas, sonra da yass çömlek gibi olmasdr .

2

ii

bn Cerîr, bnü'l-Münzir ve bn EbîHâtim'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre

Jliii” kelimesi, kuru toprak mânâsndadr.

3

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs: "jiiii” kelimesi, kuma

kartnlm toprak mânâsndadr” demitir.

bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre "jlâii'' kelimesi,

vurduun zaman ses çkaran mânâsndadr.

bn Ebî Hâtim'in Katâde’den bildirdiine göre "jiiii" kelimesi, vurulduu

zaman sesi duyulan kuru toprak mânâsndadr.

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre ibn Abbâs der ki: kelimesi, elinle

sktn zaman parmaklarnn arasndan suyu çkan çamur mânâsndadr.

bn Cerîr, ibnü'l Munzir ve bn EbîHâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre

“öy ’* buyruu, nemli çamur mânâsndadr. *

Firyâbî, bn Cerîr, bnü’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs'tan

bildirdiine göre "jyli buyruu, kokumu çamur mânâsndadr. s

Tastî’nin bn Abbâs'tan bildirdiine göre Nâfi b. el-Ezrak ona: "Bana yüce

Allah'n, âyette geçen ^”6 buyruunun mânâsn söyle” deyince, bn

Abbâs: siyah demektir. Ayn zamanda kokumu mânâsna da gelir,

ise, ekil verilmi mânâsndadr” cevabn verdi. Nâfi: "Peki, Araplar

1 bn Cerîr (14/57, 58) ve Ebu'-eyh (1016).

2 bn Cerîr (14/57, 58).

3 bn Cerîr (14/58).

4 bn Cerîr (14/62) ve tkûn ’da (2/22) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

5 bn Cerîr (14/61).

6
Hicr Sur. 26
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öylesi bir ifadenin ne anlama geldiini biliyorlar m ki?" diye sorunca da, bn

Abbâs öyle demitir: “Tabi ki! Yoksa Hamza b. Abdilmuttalib'in, Resûlullah'

(s&iaiiahu aleyhi «Kilem) methederken:

"O bembeyazdr, sanki dolunay peklini onun yüzünden almtr,

O dolunay ki saçlm ve yaylmtr" dediini bilmez misin ?
1

bn Asâkir’in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Hz. Âdem, yeryüzü

toprandan yaratlm, yapkan bir çamur haline gelinceye kadar yere

atlmtr. Sonra kokumu çamur haline gelinceye kadar braklm sonra

Yüce Allah onu kendi eliyle yaratmtr. Krk gün, vurulduunda ses çkaran

çömlek gibi kuru hale gelinceye kadar suret eklinde (cansz) kalmtr. Salsâl

budur. Fahhâr da ayn eydir."2

pUJl jÛ y» J2Î
^ja oUU- üUJlj

"Cinler! de daha önce dumansz ateten yaratmtk.”
(Hicr Sup. 27)

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "(nsanlardan

bazlannn) maymun ve domuza çevrildii gibi, Cân da cinlerden Cân

durumuna çevrilmitir.”

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnü’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Katâde'den

bildirdiine göre “ âllâ» öIJlS” buyruunda kastedilen fblîs'tir ve Hz.

Âdem’den önce yaratlmtr .
3

bn Çerimin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “blis, kendilerine cin

denilen meleklerin kabilelerinden bir kabileye mensuptu. Bunlar, melekler

arasnda semum ateinden yaratlmlard. Kur'ân- Kerim'de kendilerinden

söz edilen cinler ise, dumansz ateten yaratlmlardr.”4

bn Ebî Hâtim’in bn Abbâs'tan bildirdiine göre âyetten kastedilen,

cinlerin, atein en güzelinden yaratlm olmalandr.

1

cl-ikân'da (2/76) geçtii üzere Tast.
2 bn Asâkir (7/383).

3 bn Cerir (14/63).

4 bn Cerir (1/482-485) uzun bir ekilde ve (14/64).



Ayet: 36-42 579

bn Cerîr, bnü’l-Miinzir ve bn Ebt Hâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre

^ buyruu "Öldürecek kadar scak olan ate" mânâsndadr .

1

Tayâlisî, Firyâbî, bn Cerîr, bn Ebî Hatim, Taberânî, Hâkim ve Beyhakî

u'abu'l-îtnan'da, bn Mes'ûd'un: "Cinlerin yaratld semûm, cehennem

ateinin yetmite bir bölümüdür" dedikten sonra, "Cinleri de daha önce

dumansz ateten yaratmtk" âyetini okuduunu bildirir.

2

bn Merdûye'nin bn Mes'ûd'dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (salilbhu

aieyf reselleri): "Müslümann rüyas, peygamberliin yetmi parçasndan biridir. Bu

ate te, cinlerin yaratld semûm ateinin yetmi parçasndan biridir"

buyurup: "Cinleri de daha önce dumansz ateten yaratmtk" âyetini

okudu.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Amr b. Dînâr: "Cinler ve eytanlar

Günein ateinden yaratlmtr” dedi.

t* J\ & J\ &
^jSfl ^ ^ û3 jli

*

* Uy, IJU jlî * ^ &L* Sîl
*

"blis: «Rabbim! Öyle ise onlann tekrar dîriltilecekleri güne
kadar bana mühlet ver» dedi. Allah da, «o hâlde, sen vakti

(yalnzca benim tarafmdan) bilinen güne (kyamete) kadar

mühlet verilenlerdensin» dedi. blis, «Rabbim! Beni

azdrmana karlk, andolsun ki yeryüzünde kötülükleri

onlara güzel göstereceim, içlerinde ihlâsa erdirilmi

kullarn hariç, onlann hepsini azdracam» dedi. Allah,

«te bu bana ulatran dosdoru yoldur. Azgnlardan sana

uyanlar dnda, kullarm üzerinde senin hiçbir hâkimiyetin

yoktur» dedi." (i icr Sur. :i6-42)

1 bn Cerîr (14/63)

2 bn Kesîr Tr/sYde (4/451) geçtii üzere Tayâlisî, bn Cerîr (14/64), Taberânî (9057),

Hâkim (2/474 "sahih") ve Beyhakî (145).
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bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs, "blis:

«Rabbim! Öyle ise onlarn tekrar diriltllecekleri güne kadar bana mühlet

ver» dedi"’ buyruunu açklarken öyle dedi: "blis ölümün tadn tatmak

istemeyince, kendisine: "O hâlde, sen vakti (yalnzca benim tarafmdan)

bilinen güne (kyamete) kadar mühlet verilenlerdensin
" 3

denildi. Sûra

birinci üfürülüte blis ölecektir. Sûra birinci üfürüiü ile ikinci üfürüll

arasnda krk yl vardr ve blîs krk yl boyunca ölü kalacaktr."

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Süddî, "O hâlde, sen vakti (yalnzca

benim tarafmdan) bilinen güne (kyamete) kadar mühlet

verilenlerdensin
"3 buyruunu açklarken öyle dedi: "Yüce Allah blis’e, Hair

gününe kadar deil, belli bir zamana kadar mühlet verilmitir.”

bn Cerîriin Dahhâk’tan bildirdiine göre "çlerinde ihlâsa erdirilmi

kullarn hariç, onlarn hepsini azdracam"4 buyruundaki ihlâsllardan kast

müminlerdir.
5

bn CenVin bildirdiine göre Katâde "çlerinde ihlâsa erdirilmi kullarn

hariç, onlarn hepsini azdracam "6 buyruunu açklarken: "hlâsl kulla',

Yüce Allah'n, iblis’in azdracaklannm dnda tuttuu kiilerdir" demitir .

7

bn Cerîr, bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid,

"ite bu bana ulatran dosdoru yoldur
"8 buyruunu açklarken: "Hak

yolun dönüü Yüce Allah’adr. Hak yol onda son bulur ve baka eye sapmaz"

demitir.
9

bn Cerîriin Hasan( Basrî)’den bildirdiine göre "te bu bana ulatran

dosdoru yoldur"
10
buyruu: "Doru yol bende son bulur" mânâsndadr .

11

1

Hicr Sur. 36
2
Hicr Sur. 37 denildi.

3
Hicr Sur. 37

4
Hicr Sur. 40

5 bn Cerîr (14/69).

6
Hicr Sur. 40

7 bn Cerîr (14/69).

8
Hicr Sur. 41

9 bn Cerîr (14/70).

10
Hicr Sur. 41

11 bn Cerîr (14/70).



Âyet: 36-42 581

Ebû Ubeyd, bn Cerîr ve bnü'l-Münzir'în bildirdiine göre Ziyâd b. Ebî

Meryem ve Abdullah b. Kesîr, bu âyeti, ’Ji- Uy?

I

*" 1

eklinde okumu

ve: lafz, "JJj” anlamndadr" demitir.

2

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde bu âyeti, " Uy? lai

^£"3 eklinde, "te dosdoru ve yüce yol budur" mânâsnda

okumutur.
1
’

Ebû Ubeyd, bn Cerîr ve bnü’l-Münzirîin bildirdiine göre bn îrîn, bu

âyeti, "pjjîla Js. Uy? lui
”5 eklinde, "te dosdoru ve yüce yol budur"

mânâsnda okurdu .

6

bn Cerîr’in bildirdiine göre Kays b. Ubâd, bu âyeti, ‘j* Uy? Ü"7

eklinde okumu ve "te dosdoru ve yüce yol budur" mânâsn vermitir.

8

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Mücâhid, "Kullarm üzerinde senin

hiçbir hâkimiyetin yoktur
"9 buyruunu: "Cennete girmelerine hükmettiim

kullanm, onlar balamayacam bir günah ilemezler" eklinde

açklamtr.

bn Ebi'd-Dünyâ Mekâyidu'-eytârida, bn Ebî Hâtim ve el-Azame’de

Ebu’-eyh, Saîd b. Cübeyrîin öyle dediini bildirir: "blis lanetlendii zaman,

meleklerin suretinden baka bir sûrete bürününce korktu ve öyle bir çlk
att ki bu yüzden kyamet gününe kadar atlan her çlk bundandr."'0

ibn Cerîrîin bildirdiine göre Yezîd b. Kusayt der ki: Peygamberlerin,

bulunduklan ehrin dnda mescitleri olurdu. Peygamber, Rabbinden bir

haber almak istediinde bu mescide gider ve Allah'n kendisine farz kld
ibadeti yapar, sonra isteini arzederdi. Bir gün, bir peygamber

’ Hicr Sur. 41
1 bn Cerîr (14/70).

3
Hicr Sur. 41

9 bn Cerîr (14/71) Aere'den olan Yâkub bu âyeti, '“jj-" eklinde okumu, dierleri

ise eklinde okumulardr. en-Ner (2/226).

5
Hicr Sur. 41

6 bn Cerîr (14/71).

7 Hicr Sur. 41

8 bn Cerîr (14/71).

9 Hicr Sur. 42

Ebu’-eyh (1133).
10
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mescidindeyken, blis gelip onunla kble arasnda oturdu. Peygamber üç

defa: "Kovulmu eytandan Allah'a stntnm” deyince, blis: "Hangi eyle

benden kurtulduunu söyle" dedi. Peygamber "Sen de bana Âdemoullann

neyle alt ettiini söyle” dedi ve her biri dierine istedii eyi söylemesi için

srar etmeye balad. Peygamber: “Yüce Allah, «Azgnlardan sana uyanlar

dnda, kullarm üzerinde senin hiçbir hâkimiyetin yoktur»
1

buyurmaktadr” deyince, blis: “Ben, bunu sen domadan duydum”

karln verdi. Peygamber: Yüce Allah: “eytan seni dürtecek olursa

Allah'a sn, dorusu O iitir ve bilir
"2

buyuruyor. Vallah, senin varln ne

zaman hissettiysem, Senden Allah'a sndm" deyince, blis: “Doru

söyledin. Bununla benden kurtulursun” karln verdi. Peygamber:

“Âdemoullann neyle alt ettiini söyle” deyince, blis: “Kzd ve hevasna

uyduu zaman onu ele geçiririm” karln verdi .
3

"Onun yedi kaps vardr ve her kapya onlardan bir grup

ayrlmtr." (Hicr Sur. 44)

Ibn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre bn Abbâs, “Onun yedi kaps vardr ve

her kapya onlardan bir grup ayrlmtr"4 buyruunu açklarken öyle dedi:

“Cehennem’in kaplarnn adi: Cehennem, Saîr, Lazâ, Hutame, Sakar, Cahim

ve Hiviye'dir. Hâviye, Cehennem'in en alt tabakasnn kaps)dr.”

bnu’l-Mübârek, Hennâd, bn Ebî eybe, Abd b. Humeyd, Ahmed Zühd'öe,

ibn Ebi'd-Dünyâ Sifatu'n-Nâr’da, bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Beyhakî el-

Ba's'ta, deiik kanallarla Hz. Ali'nin öyle dediini bildirin “Cehennem'in

yedi kaps vardr ve bu kaplar üst üstedir. lk önce birincisi, sonra kincisi,

sonra üçüncüsü dolar ve nihâyetinde hepsi dolar.”5

Ahmed Zühd’öe, Hittân b. Abdillah'tan bildirir: Hz. Ali: “Cehennemin

kaplarnn nasl olduunu biliyor musunuz?" diye sorunca, biz: “Bildiimiz Ou

’ Hicr Sur. 42
2

A'râfSur. 200

3 bn Cerîr (14/71, 72).

3
Hicr Sur. 44

5
bnu'l-Mübârek Zuhd, Zcvâid Nuaym (294), Hennâd (247), bn Ebî eybe (13/154),

Ahmed (sh. 131), bn Hbi’d-Dünyâ (7), bn Cerîr (14/73, 774), bn Reeeb'in et-Tahvi/u

Minen-NâZda (sh. 83) geçtii üzere bn Ebî Hatim ve Beyhak (506).



Ayet: 44 583

kaplar gibidir (yan yanadr)" cevabn verdik. Bunun üzerine Hz. Ali ellerini

üst üste koyarak: "öyledir (üst üstedir)" dedi.'

Beyhakî’nin el-Ba's’ ta, Halîl b. Murra’nn öyle dediini bildirir: “Allah'n

Resûlü, Mülk sûresi ve Fussilet Sûresini okumadan yatmazd. “<w>" ile

balayan sûreler yedi tanedir, Cehennemin kaplan da yedi tanedir:

Cehennem, Hutame, Lazâ, Saîr, Sakar, Hâviye ve Cahîm. “<**>•" ile balayan

sûrelerden her biri gelip cehennemin kaplanndan birinde durur ve: «Allahm!

Bana inanan ve beni okuyan kii bu kapdan girmesin» der."

2

Buhârî Tarih’te, Tirmizî ve bn Merdûye'nin bn Ömer'den bildirdiine

göre Resulullah (uiuiahu aleyh, »es* ilen) öyle buyurdu: "Cehennemin yedi kaps

vardr. Bu kaplardan birisi de ümmetime klç çekenlere aittir."'

Hakîm et-Tirmizî Nevâdiru'l-Usul’da, Bezzâr, Hâkim Tarih'te, Ukaylî ve bn

Adiyy'in, bn Abbâs'tan bildirdiine göre Hz. Peygamber (sbIIbIIiHu aleyhi veseiiem):

“Cehennemin, sadece öfkesini Allah’n gazaplanaca eylerle giderenlerin

girecei bir kaps vardr2' buyurdu .

4

Ebû Nuaym'n bildirdiine göre Atâ el-Horasânî öyle der: “Cehennemin

yedi kaps vardr. Üzüntü, zorluk ve scakl, iddetli ve kokusu en pis olan

zina yapanlarn girecei kapdr."5

ibn Merdûye'nin Ebû Zerîden bildirdiine göre Hz. Peygamber MMahu aleyhi

trafam):
"
Cehennemin, sadece Ehl-i beyt'im konusunda ahdini bozan ve benden

sonra onlarn kanlarn aktanlara ait olan bir kaps vardr" buyurdu.

Ahmed, bn Hibbân, Taberânî, bn Merdûye ve Beyhakî el-Ba's'ta, Utbe b.

Abd'dan, Resûlullah'nisaHaiaiiL aleyhi «seiiem): "Cennetin sekiz kaps. Cehennemin ise

1

Ahmed (sh. 131).

1
Beyhakî (508). Beyhakî hadisin ardndan isnadn kopuk olduunu söylemi ve

Murra hakknda görü olduunu bildirmitir.

3
Buhârî (2/235) ve Tirmizî (2123). Zayf hadistir (bak: Elbânî, Da'îf Sünen et-Tirmizî,

606).

4 Hakim et-Tirmizî (1/2%), Bezzâr KefuTEstar (3505), Ukaylî (1/83) ve ibn Adiy

(6/2074) zayf hadistir. (Elbânî, Daîfu'l-CSmi. 4755).

5 Ebû Nuaym (5/198).
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yedi kaps vardr ve bunlarn bazs dierlerinden üstündür" buyurduunu

nakletmitir.

1

Saîd b. Mansûr ve Taberânî'nin bildirdiine göre bn Mes'ûd der ki:

"Güne, Cehennemden, eytann iki boynuzu arasndan çkar ve gökyüzüne

her yükseliinde kendisine Cehennemin kaplanndan biri açlr. Böylece öle

olduu zaman Cehennemin bütün kaplan açlm olur.”
1

bn Cerîr, bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in krime’den bildirdiine göre

"oi*î 4U”3 buyruu: "Yedi tabaka” mânâsndadr.4

bn Cerir ve bnü’l-Münzir’in bildirdiine göre bn Cüreyc, "Onun yedi

kaps vardr ve her kapya onlardan bir grup ayrlmtr*5 buyruunu

açklarken öyle dedi: "lki, Cehennem, sonra Lazâ, sonra Hutame, sonra Saîr,

sonra Sakar, sonra Cahîm, en sonuncusu ise Hâviye'dir. Cahîm’de Ebû Cenil

vardr."
6

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnü’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine

göre Katâde, "Onun yedi kaps vardr ve her kapya onlardan bir grup

ayrlmtr"7 buyruunu açklarken: “Allah'a yemin olsun ki bunlar, amelleri

karl onlarn duraktandr” demitir.
8

Abdurrezzâk ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre A'me der ki:

“Cehennemin kaplannn ad udur Hutame, Hâviye, Lazâ, Sakar, Cahîm, Saîr

ve Cehennem ve ate. Ate, cehennemin bütün isimlerini kapsamaktadr."9

bn Ebî Hâtim'in Hasan( Basrî)'den bildirdiine göre, "Her kapya

onlardan bir grup ayrlmtr"1 buyruu, "Her kapya onlardan bir frka

aynlmtr” mânâsndadr.

1

Ahmed 29/203, 204 (17657), bn Hibbân (4663), Taberânî 7/125, 126 (310, 311) /e

Beyhakî (257, 504). Müsned! in muhakkikleri hadisin senedinin zayf olduunu

söylemitir.
2

Taberânî (8988). Heysem, Mecmau'z-Zevâid'de (1/307) senedinin hasen olduunu
söylemitir.

3
Hicr Sur. 44

4 bn Cerir (14/75).

5 Hicr Sur. 44
6 bn Ceî (14/75).

7
Hicr Sur. 44

6
ibn Cerir (14/75).

9 Abdurcezzâk (1/349).
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bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Dahhâk, “Onun yedi kaps vardr ve

her kapya onlardan bir grup ayrlmtr"* buyruunu açklarken öyle dedi:

"Yahudiler için bir kap, Hristiyanlar için bir kap, Sâbiîler için bir kap,

Mecûsiler için bir kap, irk koan Arap kâfirleri için bir kap, münafklar için

bir kap ve tevhid ehli için bir kap. Tevhîd ehlinin (buradan kurtulacaklan)

umulur. Dierleri için asla böyle bir umut yoktur."

bn Merdûye ve Beyhakî el-Ba's'ta, Ebû Hureyre'den, Resûlullah'n (ssiieiiahu

aleyhi yesdiam) öyle buyurduunu nakleder: "Srat, cehennemin iki kenar

arasndadr ve kaygandr. Peygamberler sratn üzerinde durup: «Allahm ! Sen

selamete erdir. Sen selamete erdir» derler. Srattan kimi
,
yldrm gibi geçer,

kimi göz açp kapayncaya kadar geçer, kimi en hzl giden atl veya katra ya da

baka bineklere binen kii gibi geçer, kimi de yürüyerek geçer. Kurtulan

selamete erer, ayplanan ise srattan aaya atlr. «Onun yedi kaps vardr ve

her kapya on/ardan bir grup ayrlmtr»"3

bn Ebî Hâtim, Semure b. Cündüb'den, Resûlullah'n (saiiaJiahu aleyhi meiM,

“Onun yedi kaps vardr ve her kapya onlardan bir grup ayrlmtr"4

âyetini açklarken öyle buyurduunu nakleder: "Ate, Cehennemliklerden,

amellerine göre, bazlarnn topuklarna kadar, bazlarnn göbeine kadar,

bazlarnn boazna kadar ular. Yüce Allah'n, «Onun yedi kaps vardr ve

her kapya onlardan bir grup ayrlmtr»5 buyruu buna iaret etmektedir.

"

bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre krime, "Onun yedi

kaps vardr ve her kapya onlardan bir grup ayrlmtr"6 buyruunu

açklarken öyle dedi: “CehennemMn her kaps üzerinde ateten yetmibin

duvar, her duvarda ateten yetmibin kubbe, her kubbede ateten yetmibin

tane tandr, her tandrda ateten yetmibin delik, her delikte ateten

yetmibin kaya, her kayann üzerinde ateten yetmibin ta, her tan
üzerinde ateten yetmibin akrep, her akrebin ateten yetmibin kuyruu,

her kuyruun ateten yetmibin kemii, her kemikte yetmibin çeit ateten

yaklm zehir ve atei körükleyen yetmibin tututurucu ate vardr. Bu zehir

1

Hicr Sut. 44
1
Hicr Sur. 44

3 Hicr Sur. 44
4
Hicr Sut. 44

5
Hicr Sut. 44

6
Hicr Sur. 44
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ve tututurucu ate, bu kapy tututururlar. Cehenneme ilk varacak olanlar,

Cehennemin kapsnda, siyah yüzlü, perçemlerini çkarm ve Yüce Allah’n,

kalplerinden merhameti söküp ald dört yüz bin bekçi bulacaklar. Bu

bekçilerin kalbinde zerre kadar merhamet olmayacaktr.”

Ebû Nuaym’n, bn Amr'dan bildirdiine göre Resûlullah faMihu aleyhi *s«i;m)

öyle buyurdu:
"
Her gün Cehennem tututurulur ve kaplar açlr. Sadece

Cuma günü ne kaplan açlr, ne de tututurulur."'

Saîd b. Mansûr’un bildirdiine göre Mesrûk: “Cehennemden en fazla

Allah'a snlmas gereken zaman, kaplannn açlaca zamandr” dedi.

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Yezîd b. Ebî Mâlik: “Cehennemde yedi

ate vardr ve her biri altndaki atee bakar ve kendisini yemesinden

(yakmasndan) korkar” demitir.

bn Ebî Hâtim, Abdullah b. Amr'n öyle dediini ibldirin “Cehennemde,

sadece en kötülerin girecei bir zindan vardr. Onun taban ate, tavan ate,

duvarlan atetir ve buraya giren kiiyi de ate yalayp durur.”

Abdurrezzâk ve Hakîm et-Tirmizî Nevâdiru'l-Usul’da Ka'b(u’l-ahbâr)
,n

öyle dediini bildirir: "ehidin bir nuru vardr, Harûrilerle (Haricilerle)

savaann ise on nuru vardr.” Ka'b öyle derdi: "Cehennemin yedi kaps

vardr ve bu kaplardan biri Harûilerindir. Harûriler, (ilk defa) Hz. Dâvud

(aieyhissehm) zamannda ortaya çkmtr.”2

bn Merdûye ve Hatîb Tarih’te, Enes'ten, Resûlullah'm (seiiaJishu eieyti «selisti),

“Onun yedi kaps vardr ve her kapya onlardan bir grup ayrlmtr'3

buyruunu açklarken: "«Bu gruplarn bir ksm Allah'a ortak koanlar, bir

ksm, Allah hakknda üpheye düenler, bir ksm da Allah hakknda gaflete

düenlerdir» buyurduunu nakleder.
4

Oth*T U^!>ol

"Onlara, «Girin oraya esenlikle, güven içinde» denilir."

(Hicr Sur. 46)

’ Ebû Nuaym (5/188). Sonra der ki: "Bu hadis, Abdullah ve Mekhûl’den geldii

ekliyle garîbdir (tek kanalldr). Dunu sadece Numân'm rivayetinden naklettik."
2

Abdurrezzâk (18673).

3
Hicr Sur. 44

4
Hatîb (9/29).
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Tîrmizî, ibn Mâce, Hâkim, bn Merdûye ve Beyhakî Dclâil'öe, Abdullah b.

Selâm'n öyle dediini bildirir: Allah'n Resûlü (ssiiaiiahu aleyhi veseiiem) Medine'ye

geldii zaman insanlar yanna kotular. Ben de yüzüne bakmak için yanna

gittim ve onun yüzünü görünce, bu yüzün bir yalanct yüzü olmadn
anladm. Ondan ilk duyduum ey: "Ey insanlar ! Yemei yedirin, selam

yann
,
akrabalarnzla balarnz koparmayn ve gece insanlar uykudayken

namaz kln ki, selametle cenete giresiniz

"

sözü oldu.’

bn Ebî Hâtim’in Dahhâk’tan bildirdiine göre âyette geçen "güven

içinde" buyruu, “Ölümden emin olmalar, bir daha ölmeyecekleri, yala nnn

ilerlemeyecei, hasta olmayacaklar, çplak kalmayacaklar ve

ackmayacaklar” mânâsndadr.

«1 44 r* 4^

"'Biz, onlann Kalplerindeki kini söküp attk. Artk onlar

sedirler üzerinde, kardeler olarak karlkl otururlar.

Onlara orada hiçbir yorgunluk dokunmaz, onlar oradan

çkarlacak da deillerdir." (HîcrSur. 47. 48)

Saîd b. Mansûr, bn Cerir ve bnü’l-Münzir’in, Lokman b. Âmir vastasyla,

Ebû Umâme'nin öyle dediini bildirir: "Yüce Allah, kalplerindeki kini söküp

atmadan, hiç kimse cennete giremeyecektir. O kadar ki onlann gönüllerinden

kini avlanma öretilmi vahî hayvandan kin ve dümanln çkarlarak

ehliletirildii gibi söküp atar.”
2

bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve bn Merdûye’nin Kasm vastasyla bildirdiine

göre Ebû Umâme der ki: “Cennetlikler, Cennete kalplerindeki kin ve nefretle

girerler. Cennetteki sedirlerde birbirleriyle karlatklarnda ise, Yüce Allah

onlann dünyadayken kalplerinde varolan kini söküp atacaktr.”3

1

Timizî (2485), bn Mâce (1334, 3251), Hâkim (3/13 'sahîh ") ve Beyhakî (2/531, 532).

Sahih hadistir. Elbânî (Sahih Sünen bn Mâce. 1097, 2630).
2 bn Cerîr (14/76).

3 bn Cerîr (14/75).
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bn Cerîr'in Hz. Ali'den bildirdiine göre âyette geçen kinden kast,

dümanlktr.’

bn Cerîr, bnü'l-Münzir, bn Ebî Hatim, bn Merdûye ve Beyhakî u'abu'l-

îman 'da, Katâde'nin, "Biz, onlarn kalplerindeki kini söküp attk. Artk onlar

sedirler üzerinde, kardeler olarak karlkl otururlar
"2 buyruunu

açklarken öyle dediini bildirin Ebu'l-Mütevekkil en-Nâci’nîn, Ebû Saîd el-

Hudrî'den naklettiine göre Resûlullah (aMshu eM ne iter) öyle buyurdu:

"Müminler Cehennemden kurtulunca, Cennet ve cehennem arasnda bir

köprüde durdurulurlar ve aralarnda dünyada geçmi olan hakszlklar ksas

edilir. Böylece günahlardan temizlenip paklandktan sonra cennete girmelerine

izin verilir. Nefsimi kudret elinde olana yemin ederim ki, onlardan herbiri,

cennetteki evini, dünyadaki evinden daha iyi tanr." Katâde der ki: "Hadiste

tarif edilen kiiler, Cuma günü Cuma namazndan sonra dalan toplulua

benzetilirdi .”3

bn Ebî Hâtim’in Hasan( Basrî)'den bildirdiine göre Resûlullah (uMUu

y*ttUe/n) öyle buyurdu: "Cennetlikler Srat geçtikten sonra, dünyadayken

birbirlerinde olan haklarn alncaya kadar bekletilirler ve Cennete birbirlerine

kar kalplerinde kin olmadan girerler."
4

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Abdulkerîm b. Rueyd der ki:

"Cennetlikler, Cennet kapsna doru kskançlkla etraf süzerek giderler.

Cenete girdiklerinde ise Allah onlarn kalplerindeki bu kskançl söküp alr.
1 ’

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, bnü’l-Münzir ve bn Merdûye’nin Haan el-

Basrî'den bildirdiine göre Ali b. Ebî Tâlib, "Vallahi, «Biz, onlarn

kalplerindeki kini söküp attk»5 âyeti, biz Bedir ehli hakknda nazil oldu"

demitir.

6

el-Uârî Fadâilu's-Sddîk’te, bn Asâkir ve bn Merdûye, Abdullah b. Muleyl

vastasyla, Hz. Ali’nin öyle dediini bildirir: "Biz, onlarn kalplerindeki kini

1 bn Cerîr (14/76).

2

Hicr Sur. 47
3 bn Cerîr (14/79), Fethu'l-Bârrde (11/398) geçtii üzere bn Ebî Hatim ve lin

Merdûye, Deyhakî (345) vc Buhârî (2440, 6535).

4 bn Ebî Hatim 5/1478(8468).

5
Hicr Sur. 47

6 bn Cerîr (10/198, 199), (14/76).
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söküp attk"
1

âyeti, Araplardan üç kabile(den olan üç kii) hakknda nazil

olmutun Benî Hâim, Benî Teym ve Benî Adiy. Yani, benim, Ebû Bekr ve

Ömer hakknda nazil olmutur.

bn Ebî Hâtim ve bn Asâkir, Kesîren-Nevvâ'nn öyle dediini bildirir Ebû

Cafer'e: "Falan kii bana, Ali b. el-Hüseyn'den, "Biz, onlarn kalplerindeki

kini söküp attk"
2

âyetinin, Ebû Bekr, Ömer ve Ali hakknda nazil olduunu

söyledi" dediimde, Ebû Cafer: "Vallahi! Bu âyet onlar hakknda nazil oldu.

Onlardan baka kim hakknda nazil olacakt ki!" karln verdi. Ben: "Âyette

bahsedilen kin hangi kindir?" diye sorduumda ise öyle cevap verdi:

"Cahiliye kini. Cahiliye döneminde, Benî Teym, Benî Hâim ve Benî Adiy'in

arasnda dümanlk vard. Bu kabileler Müslüman olunca birbirlerini sevdiler.

Ebû Bekr, böründen rahatszlannca, Hz. Ali elini stp anyan yere

koyuyordu. Bu sebeple bu âyet nazil oldu."

Saîd b. Mansûr, bn Ebî eybe, el-Adenî, bn Cerîr, bnü'l-Münzir, bn Ebî

Hâtim, bn Merdûye ve Hâkim, deiik kanallarla Hz. Ali'den bildirir: Hz. Ali,

Talha'nn oluna: "Ben va babann, Yüce Allah'n, "Biz, onlarn kalplerindeki

kini söküp attk"3 buyurduu kiilerden olmasn dilerim” deyince, Hemedân

kabilesinden bir adam: "Allah, böyle yapmayacak kadar adaletlidir" karln
verdi. Bunun üzerine Hz. Ali öyle bir bard ki, kökteki herkes topland. Hz.

Ali: "Eer, yüce Allah’n âyetinde bahsettii kiiler ben ve onlar

olmayacaksak, kim olacak!” dedi .

4

Saîd b. Mansûr, Nuaym el-Fiteri de, bn Ebî eybe, Taberânî ve ibn

Merdûye'nin bildirdiine göre Hz. Ali: "Ben, Osmân, Zübeyr ve Talha’nn,

Yüce Allah’n, "Biz, onlarn kalplerindeki kini söküp attk"5 buyurduu

kiilerden olmasn umuyorum" demitir.

6

1

Hicr Sur. 47
1
Hicr Sur. 47

3 Hicr Sur. 47
4 bn Ebî eybe (15/281, 282), bn Cerîr (14/76, 77), bn Ebî Hatim 5/1478 (8467).

Tahricu'l-Keâfta (2/212) geçtii üzere bn Merdûye ve Hâkim (2/353, 354)

5
Hicr Sur. 47

6
bn Ebî eybe (2/282) ve Nuaym (1/85, 88).



590
J| Hicr Sûresi g-

bn Merdûye’nin Mücâhid vastasyla bildirdiine göre bn Abbâs, “Biz,

onlarn kalplerindeki kini söküp attk"' âyetinin, Hz. Ali, Talha ve Zübeyr

hakknda nazil olduunu söylemitir.

îrâzî el-Elkâb'öa, Hayseme et-AtrâblûsîFaiâi/u's-Sfl/itfbe’de, bn Merdûye

ve bn Asâkir, el-Kelbî vastasyla, Ebû Salih’ten bildirir: bn Abbâs der ki: “Biz,

onlarn kalplerindeki kini söküp attk
"2

âyeti, on kii hakknda nazl

olmutur: Ebû Bekr, Ömer, Osman, Ali, Talha, Zübeyr, Sa’d, Saîc,

Abdurrahman b. Avf ve Abdullah b. Mes'ûd."3

bnü’l-Münzir ve ibn Ebî Hâtim, ayn rivâyeti Ebû Sâlih’ten mevkuf olarak

yapmtr.

bn Merdûye, Nu’mân b. Beîr vastasyla, Hz. Ali’nin öyle dediini bildirir:

“Biz, onlarn kalplerindeki kini söküp attk
"4 âyetinde kastedilenler, Osman,

Talha, Zübeyr ve benim."

bn Ebî eybe, Hennâd, bn Cerîr, bnü’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in

bildirdiine göre Mücâhid, “Artk onlar sedirler üzerinde, kardeler olarak

karlkl otururlar
"5 buyruunu açklarken: "Birbirlerinin arkasn görmezler"

demitir.

6

bnü’l-Münzir ve bn Merdûye’nin Mücâhid vastasyla bildirdiine göre

ibn Abbâs: “Cennetlikler birbirlerinin arkalarn görmezler deyip, "Onlar,

karlkl yaslanm vaziyette mücevheratla ilenmi tahtlar

üzerindedirler
"7

âyetini okudu.

bn Ebî Hâtim, Taberânî, Kasm el-Beavî, bn Merdûye ve bn Asâkir, Zeyd

b. Ebî Evfâ’nn öyle dediini bildirin “Allah’n Resulü (safaiafw aleyhi «sdlen)

yanmza çkp, "Artk onlar sedirler üzerinde, kardeler olarak karlkl

1

Hicr Sur. 47
1
Hicr Sur. 47

5 bn Asâkir (30/337).

4
Hicr Sur 47

5 Hicr Su. 47
6 bn Ebî eybe (13/138), Hennâd (80) ve bn Cerîr (14/80).

7 Vaka Sur. 16
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otururlar"
1

âyetini okudu ve: "Allah için birbirlerini sevenler. Cennette

birbirlerine bakarlar" buyurdu.

2

bn Ebî Hâtim’in SCiddî'den bildirdiine göre âyette geçen

kelimesi, yorgunluk ve eziyet mânâsndadr.

“Ey Muhammedi Kullanma, benim elbette çok balayn,
çok merhametli olduumu, azabmn da elem dolu azap

olduunu haber ver/' o iicr Sur. 40 . 50 )

bn Cerîr ve bn Merdûye, Atâ b. Ebî Rebâh vastasyla, Resûlullah'n (saiiaiiahu

aleyhi vataHem) ashâbmdan bîr kiiden bildirir: Allah'n Resûlü (sallallahu aleyhi vesellem),

yanmza, Benî eybe kapsndan yanmza çkp: "Sîze ne oluyor ki böyle

gülüyorsunuz? Güldüünüzü görmeyeyim" dedi. Sonra geri döndü, nihayet

Hicr'in yanma varnca gerisin geri döndü ve bize öyle dedi: “Ben çkp

gittiimde Cibril yanma geldi ve: "Ey Muhammedi Yüce Allah: «Niçin

rahmetimden kullarnm ümidini kesiyorsun?
“Kullanma, benim elbette çok

balayc, çok merhametli olduumu, azabmn da elem dolu azap

olduunu haber ver* buyuruyor» dedi." 5

bnü’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in, Mus’ab b. Sâbit'ten bildirdiine göre

Allah’n Resûlü (saiiaiiBhu aleyhi vesellem) sahabeden gülümekte olan bazlaryla

karlanca: "Hem Cenneti hem Cehennemi hatrlayn" buyurdu. Bunun

üzerine, “Kullarma, benim elbette çok balayc, çok merhametli

olduumu, azabmn da elem dolu azap olduunu haber ver"
6
âyetleri nazil

oldu.
7

1

Hicr Sur. 47
2 bn Kesir Tefsîr'de (4/457) ve el-sâbe'de (2/591, 592) geçtii üzere bn Ebî Hatim,

Taberânî (5146) ve bn Asâkir (21/416, 42/52, 53). Bu hadis, kardelikle ilgili olan uzun bir

hadis eklinde bilinmektedir ve bütün âlimler zayii olduunu söylemitir. Târihu'l-

Kebir'e (3/386) ve el-îsfflb'a (2/537) bakn.
3 Hicr Sur. 48
4
Hicr Sur. 49, 50

5 bn Cerîr (14/82).
6
Hicr Sur. 49, 50

7 bn Kesîr Te/sVde (4/458) geçtii üzere bn Ebî Hatim. bn Kesîr, hadisin mürsel

olduunu söylemitir.
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Bezzâr, Taberânî ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Abdullah b. ez-

Zübeyr der ki: Allah'n Resûlü, bir olay üzerine gülümekte olan sahabeden

bir grubun yanndan geçerken: "Cennet ve cehennemin hatrlatcs önünüzde

olduu halde gülüyor musunuz?" buyurdu. Bunun üzerine, "Kullarma,

benim elbette çok balayc, çok merhametli olduumu, azabmn da

elem dolu azap olduunu haber ver
"

1

âyetleri nazil oldu .

3

bn Merdûye'nin Enes’ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (sallaiiahu W
veseiien):

"Eer bildiimi bilseydiniz, az güler çok alardnz" buyurduktan sonra:

«Melek (Cibril) «Kullarm ümitsizlie düürme» diye sesleniyor» dedi.

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde, "Kullarma, benim elbette çok balayc, çok merhametli

olduumu, azabmn da elem dolu azap olduunu haber ver
"3 âyetlerini

açklarken öyle dedi: Bize bildirildiine göre Allah'n Resûlü {niaflehu defa metten

:

"Eer kul, Allah'n ne kadar balayc olduunu bilseydi hiçbir günah

ilemekten çekinmezdi. Eer Allah'n azabnn miktarn da bilmi olsayd,

tasadan kahrolurdu" buyurdu .

4

Buhârî, Müslim ve Beyhakî el-Esmâ ve's-Sifât
1

ta, Ebû Hureyre'den,

Resulullah'm (sallallahu aleyhi «selem) öyle buyurduunu nakleden "Yüce Allah,

rahmeti yaratt zaman yüz parça yaratm, doksan dokuzunu kendi nezdinde

tutmu, bütün yarattklarna da bir parçasn indirmitir. Eer kafir. Yüce

Allah’n kendisine olan ruhmetini bilse, Allah'n rahmetinden ümidini

kesmezdi. Eer mümin Yüce Allah indindeki azab bilseydi cehenneme

girmeyeceinden emin olmazd.
"5

Beyhakî u'abu'l-îman'da, Ebû Hureyre'den bildirir Allah'n Resûlü (saiifehj

aiyn veseiiem) konumakta olan sahabeden bazlarnn yanna çkp: "Canm elinde

olana yemin ederim ki, eer bildiimi bilseydiniz az güler, çok alardnz
’

buyurdu. Allah'n Resûlü (»yiehu aleyhi «seM oradan aynlnca Yüce Allah

kendisine: "Ey Muhammedi Neden kullanm ümitsizlie düürüyorsun?" diye

1

Hicr Sur. 49, 50
2

Be2zâr (2216) ve Heysemî, Mecmau'2 -Zevâid'de (7/45, 46) ge^ii üzere Taberâni.

Heysenî, raviledcn Musa b. Ubeyde'nin *ayf olduunu söylemitir.

3 Hicr Sur. 49,50
4 bn Cerîr (14/81,82).

3 Buhârî (6000, 6469), Müslim (2752, 2755) ve Beyhakî (1036).
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vahyetti. Bunun üzerine Resûluliah (saiiaiiahu aleyhi veseiicm) geri dönüp:
"
Sevinin,

birbirinize güzel sözler söyleyin ve doru yolu gösterin

"

buyurdu .

1

pSA Jl I *iU-
!

^

Öt (jic- JB * p-U lj4^ 4 'i 'jîlî
*

* jJaiÜI j. jjS *î ÜÜjJj IjJl * öj>4?

L*5t (üCî- Uî jlî*ÖijÎLII VI £3 iii-3 örî^ Ö^J Jl»

>51W Jî * Örf>^ P* Ji>M ÜJ
Ijlî * ÖjipJl

i,j jî ;u- ulî * ^üJ îj ^ lîjiî v *

öjjüi <J l^l* U. ülür jjljjli* öjjSii
fjî (Ü^l jlî * öjL>JI

^
Laj LaL ^j»U * oj^Ua) u[j iiUiîîj

*

x #

lJüi 4uj[ Uisiîj * öjj*y> \ *x^î Nj

* Öj>i^ jL-uJl jit afi * & & j*'

l^jt Ijiî * ^j’y^ Vj âl Ijitij * .v'ji j) <Jli

ö^ ps öl yili .v> jlî * 5-Jui ^ 42
"Onlara brahim'in misafirlerinden de haber ver. Hani

misafirler brahim'in yanma girmi ve «Selâm» demilerdi.

O da, «Gerçekten biz sizden korkuyoruz» demiti. Onlar,

«Korkma, biz sana bilgin bir oul müjdeliyoruz» dediler.

brahim, «Bana yallk gelip çatm iken beni mi

müjdeliyorsunuz? Bana neyi müjdeliyorsunuz?» dedi. «Biz

sana gerçei müjdeledik. Sakn ümitsizlerden olma»

dediler. Dedi ki: «Rabbinin rahmetinden, sapklardan baka
kim ümit keser?» brahim, «Ey Elçiler! Göreviniz nedir?»

dedi. öyle dediler: «üphesiz biz suçlu bir millete

gönderildik. Lût'un ailesi baka (Onlar suçlu deillerdir).

Lût'un kars dnda onlarn hepsini kurtaracaz.» Biz,

1

Beyhakî (1058). Sahih hadistir. (Buhar, Sahih Edebi’l-Müfired (191).



594 l Hicr Sûresi |r

onun geride kalanlardan olmasn takdir ettik. Elçiler

(melekler) Lût'un ailesine gelince, Lût onlara, «Gerçekten

siz tannmayan kimselersiniz» dedi. Dediler ki: «Evet, fakat

biz sana (kavminin) üphe etmekte olduu azab getirdik.

Biz, sana gerçei getirdik. üphesiz biz doru söyleyenleriz.

Gecenin bir bölümünde aile fertlerini yola çkar, sen de

arkalanndan git Hiçbiriniz arkaya bakmasn.
Emrolunduunuz yere (doru) geçin gidin.» Ona u durumu

kesin olarak bildirdik: «Sabaha çkarken onlarn sonu
kesilmi olacak.» ehir halk sevinerek geldiler. Lût, dedi ki:

«üphesiz bunlar benim misafirlerimdir. Sakn beni rezil

etmeyin. Allah'a kar gelmekten saknn, beni

utandrmayn.» Onlar. «Biz seni insanlarla ilgilenmekten

men etmemi miydik» dediler. Lût «te kzlarm. Eer
yapacaksanz (onlarla evlenebilirsiniz)» dedi."

(1 licr Sur. 51-7 1)

bn Ebî Hâtim’in krime'den bildirdiine göre âyette geçen “ji-jS ’J”‘

kelimesi, "Korkma!” mânâsndadr.

bn Cerîr, bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid der

ki: "Hz. brâhim [aieyhsseiam)
,
"Bana neyi müjdeliyorsunuz?"

2
sözünü, kendisinin

ve hanmnn yann ilerlemi olmasna ramen müjdelenmesine hayret ettii

için söylemitir.”3

bn Ebî Hâtim'in Süddî'den bildirdiine göre âyette geçen "^Liûü '"

4

kelimesi, ümitsizlie dümek mânâsndadr.

Ebû Ubeyd ve bnü'l-Münzir, A'me vastasyla, Yahya’nn, bu âyeti, " ijfc vâ

y=ûai eklinde elif harfi olmadan okuduunu, bu âyette sonra gelen âyeti

de, "dîj îZJrj ly* niiu eklinde "j” harfini üstün olarak okuduunu

bildirir.

1

Hicr Sur. 53
1

Hicr Sur. 54

3 bn Cerîr (14/83, 84)
4
Hicr Sur. 55

5 Hicr Sur. 56
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bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süfyân b. Uyeyne: "nsanlar veya

kendini Allah'n rahmetinden ümitsizlie düürmek için çalan hata yapm
olur" dedikten sonra, "Rabbinin rahmetinden, sapklardan baka kim ümit

keser?"’ âyetini söylediine delil olarak gösterdi.

bn Ebî Hâtim'in Süddî’den bildirdiine göre <>? o*}”'

buyruu: "Rabbinin rahmetinden... kim ümit keser" mânâsndadr.

Ahmed Zühd'öe, Musa b. Ali'den, babasnn öyle dediini bildirir: Bana

bildirildiine göre Hz. Nûhiaieytisseiam) olu am'a öyle dedi: "Ey oul! Kalbinde

zerre kadar irkle kabre girme. Zira kim mürik olarak Allah’n huzuruna

gelirse kendisini kurtaracak hiçbir delili olmayacaktr. Ey oul! Kalbinde zerre

miktan kibir bulunduu halde de kabre girme! Çünkü büyüklük Yüce Allah'n

üstlüüdür. Üstlüü hakknda çekien kimseye Allah gazap eder. Ey oul!

Kalbinde zerre kadar rahmetten ümit kesmi olarak da kabre girme! Çünkü

sapkla dümü kimseden bakas, Allah'n rahmetinden ümidini kesmez ."

3

Hakîm et-Tirmizî Nevâdiru'l-Usul’da
,
îrâzî el-Elkâb’da ve Hâkim Tarih’te,

bn Mes'ûd’dan, Resûlullah’n (seiuiahu dert» «seM öyle buyurduunu nakleder:
"
Allah'n rahmetini ümit eden fâcir, Allah'n rahmetine, Allah'n rahmetinden

ümidini kesen âbidden daha yakndr.’"'

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre brahim en-Nehaî der ki: "Benimle

Kaderiyye'nin arasnda, "Lût'un kars dnda onlarn hepsini kurtaracaz."

Biz, onun geride kalanlardan olmasn takdir ettik"s âyeti vardr. (Kaderle

ilgili benim söylediimin doru, Kaderiyye’nin söylediinin ise yanl

olduunun delili bu âyettir).

bn Ebî Hâtim’in Katâde'den bildirdiine göre buyruu,

"Allah'n azabna urayacak olanlardandr” mânâsndadr.

bn Cerir, bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Mücâhid,

"Lût onlara, «Gerçekten siz tannmayan kimselersiniz» dedi. Dediler ki:

1

Hicr Sut. 56
1

Hicr Sut. 56
3 Ahmed (sh. 51).

4 Hakîm et-Tinnizî (1/93). Uydurma hadistir. (Elbânî, Daîfu'l-Câmii's-Saîr. 4022).

5 Hicr Sur. 60
6
Hicr Sur. 60
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"Evet, fakat biz sana (kavminin) üphe etmekte olduu azab getirdik'”

buyruunu açklarken öyle dedi: “Hz. Lût onlan tanmad. Melekler, Hz.

Lût'a: «Biz, kavminin üphe ettii azab getirdik» dediler.”
2

Abd b. Humeyd ve bnü’l-Münzir'in Katâde’den bildirdiine göre âyette

geçen, “'ösZi li
”3 buyruu: “üphe ettikleri” mânâsndadr.

Abdurrezzâk, ibn Cerîr, bnü'i-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre

Katâde, "Sen de arkalarndan git
"4 buyruunu açklarken öyle dedi: "Hz.

Lût’a (aieyhssdwn), ailesinin arkasnda olmas ve onlar yürürken arkalarndan

yürümesi emredildi .” 5

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süddî, “Emrolunduunuz yere (doru)

geçin gidin
"6 buyruunu açklarken: “Yüce Allah onlann am’a gitmelerini

emretti” dedi.

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bn Zeyd’den bildirdiine göre âyette geçen

"HLâlj
” 7 kelimesi, "Vahyettik" mânâsndadr.

8

bn Cerîr'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre jl
”9 buyruu,

"Onlar helak olacak” mânâsndadr .

10

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde, "ehir halk

sevinerek geldiler
"’1 buyruunu açklarken öyle dedi: "Misafirlere yapmay

istedikleri kötülük sebebiyle, Allah’n peygamberi Hz. Lût'un (»leyhineMi) yanna

gelilerine sevindiler."

11

Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnü’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine

göre Katâde, "Onlar, «Biz seni insanlarla ilgilenmekten men etmemi

1

Hicr Sur. 62, 63
2 bn Cerîr (14/87).

3
Hicr Sur. 63

4
Hicr Sur. 65

5 Abdurrezzâk (1/349) ve bn Cerîr (14/88).
6
Hicr Sur. 65

7 Hicr Sur. 66
8 bn Cerîr (14/89, 90).

9 Hicr Sur. 66
10 bn Cerîr (14/89).

11

Hicr Sur. 67
12 bn Cerîr (14/90).
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miydik?» dediler. Lût: «ite kzlarm. Eer yapacaksanz (onlarla

evlenebilirsiniz)» dedi"’ buyruunu açklarken öyle dedi: “Onlar: “Senin,

herhangi birini misafir etmeni veya barndrman yasaklamadk m?" dediler.

Bunun üzerine Hz. Lût (aieyhuM
,
kadnlarla evlenmelerini söyleyip, kzlannt

onlarla evlendirmek suretiyle misafirlerini korumak istedi."
2

"Senin hayatna and olsun k, onlar sarholuklar içinde

bocalayp duruyorlard/' (Hicr Sur, 72)

bn Ebî eybe, Haris b. Ebî Usâme, Ebû Ya'lâ, bn Cerîr, bnü'l-Münzir, bn

Ebî Hâtim, bn Merdûye, Ebû Nuaym Delâil'de ve Beyhakî Delâil'de, bn

Abbâs’n öyle dediini bildirin “Yüce Allah, Hz. Muhammed'den (saiiaüahu aleyhi

veseiiem) daha üstün birini yaratmamtr. Allah'n, onun dnda herhangi birinin

hayat üzerine yemin ettiini iitmedim. Yüce Alah, “Senin hayatna and

olsun ki, onlar sarholuklar içinde bocalayp duruyorlard
"

3

buyurarak: “Ey

Muhammedi Senin hayatna, ömrüne ve dünyada kalmana and olsun ki” diye

yemin etmitir.'"1

bn Cerîr ve ibn Ebî Hâtim'in bn Abbis’tan bildirdiine göre âyette geçen

kelimesi: “Yaadn hayat üzerine yemin olsun ki” mânâsndadr.

bn Merdûye'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah Maliahu aleyhi

vesellem) öyle buyurdu: "Yüce Allah, Muhammed'in Maiiahu aleyh. ««iem} hayat

dnda, kimsenin hayat üzerine yemin etmemitir. Allah, «Senin hayatna and

olsun ki, onlar sarholuklar içinde bocalayp duruyorlard»6
buyurarak: «Ey

Muhammedi Senin hayatna, and olsun ki» diye yemin etmitir

1

Hicr Sur. 70, 71

2 bn Cerîr (12/503), (14/90, 91).

3 Hicr Sur. 72
4
Metâlibu’l-Âliye'de (4026) geçtii üzere Haris b. Ebî Usâme, Ebû Ya'lâ (2754), bn

Cerîr (14/91, 92), Ebû Nuaym (21, 22) ve Beyhakî (5/488). Ebû Ya'lâ'run muhakkikleri

hadisin senedinin zayii olduunu söylemitir.

5 Hicr Sur. 72
6
Hicr Sur. 72
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bn Cerir'in bildirdiine göre brahim en-Nehaî der ki: "Kiinin: "Ömrüme

yemin olsun ki" demesi kerih görülür ve bu yemin ekliyle kiinin, kendi

hayatna yemin etmi gibi saylrd." 1

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in Katâde'den bildirdiine göre " ^
farj

L

,"2 buyruu: "Sapkllan içinde oynayp duruyorlar"

mânâsndadr.
3

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre A'me'e, Yüce Allah'n, göre

^ >£^J
''4 buyruu sorulunca: "Gafletleri içinde tereddüd

edip dururlar" mânâsndadr” cevabn verdi .

11

“Derken sabah güne doarken çlk onlar
yakalayverdi/'O üer Sur. 73)

ibnüTMünzirîin bildirdiine göre bn Cüreyc, "çlk onlar yakalayverdi"

buyruunu açklarken öyle dedi: "Sayha, yldrm gibidir. Bir kavmin

kendisiyle helak edildii her ey, yldrm ve sayhadr."

ibn Cerîr'in bn Cüreyc'den bildirdiine göre "jâI,” kelimesi, "Güne

doarken” mânâsndadr .

6

jrt-ijîU oliY <U J 01

“üphesiz bunda düünüp görebilen kimseler için ibretler

vardr." (Hi« Sur. 75)

bn Cerîr, bnü'l-Münzir, bn Ebî Hatim ve Hâkim'in bildirdiine göre bn

Abbâs, "otöl" kelimesini açklarken öyle dedi: "Bu kelime, alamet

mânâsndadr. Görmüyor musun, kii yüzüünü ailesine gönderir ve: «Bana

’ fbn Cerîr (14/93).

1

Hicr Sur. 72

3 bn Cerîr (14/92).

4
Hicr Sur. 72

5 bn Cerîr (14/92).

6 bn Cerîr (14/93).
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unu unu verin» der. Yüzüü gören ailesi, onu getirenin doru söylediini

anlar.”'

bn Cerîr, bnü’l-Münzir ve bn EbîHâtim'in bn Abbâs'tan bildirdiine göre

jj” kelimesi, “Bakanlar için" mânâsmdadr .

2

Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnü’l-Münzir, bn Ebî Hatim ve el-Azame’de Ebu'-

eyh, Katâde'den, âyette geçen, kelimesinin, “bret alanlar”

mânâsnda olduunu bildirir .

3

bn Cerîr ve bnü’l-Münzirin Mücâhid’den bildirdiine göre âyette geçen,

ÜJ” kelimesinden kastedilenler, feraset sahibi olanlardr .

4

Ebû Nuaym'n el-Hilye'de, Câfer b. Muhammed'den bildirdiine göre

âyette geçen, kelimesinden kastedilenler, feraset sahibi olanlardr

Buhârî Tarih’te, Tirmizî, bn Cerîr, ibn Ebî Hatim, bnu's-Sünnî et-Tbbu’n-

NebevVde, Ebû Nuaym, et-Tbbu'n-Nebevfde, bn Merdûye ve Hatîb, Ebû Saîd

el-Hudrî'den Resûlullah'n (»Dafiahu aleyhi »esAm):
"Müminin ferasetinden saknn.

Çünkü o, Allah'n nuru ile bakar" buyurduktan sonra, “üphesiz bunda

düünüp görebilen kimseler için ibretler vard r* âyetini okuduunu bildirir .

5

ibn Cerîrîin ibn Ömer’den bildirdiine göre Hz. Peygamber (safallahu aleyhi vesellen):

"Müminin ferasetinden saknn. Çünkü o, Allah'n nuru ile bakar"

buyurmutur 6

bn CerîrMn Sevbân’dan bildirdiine göre Resûlullah (sMahu aleyhi vesellem):

“Müminin ferasetinden saknn. Çünkü o, Allah'n nuru ile bakar ve onun

tevfikiyle konuur" buyurdu .

7

Hakîm et-Tirmizî, Bezzâr, bn Cerîr, bnu’s-Sünnî ve Ebû Nuaym’n

Enes’ten bildirdiine göre Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi «mM: "Allah'n öyle

kullan vardr ki, insanlar tevessüm ile (ferasetleriyle) tanrlar" buyurmutur.’

1 bn Cerîr (14/99) ve Hâkim (2/354).

2 bn Cerîr (14/95) ve Talîk'te (4/233) geçtii üzere bn Ebî Hatim.

3 Abdurrezzâk (1/349), bn Cerîr (14/95, 96) ve Ebu'-eyl (50).

4 bn Cerîr (14/94, 95).

5 Buhârî (7/354), Tirmizî (3127), bn Cerîr 814/96), bn Kesîr Tefsir'de (4/461) geçtii

üzere bn Ebî Hatim, Hatîb Tarih (3/191, 7/242). Zayf hadistir (bak: Elbânî, Da’îf Sünen et-

Tirmizî, 607).

6
ibn Cerîr (14/96) Zayf hadistir. (Elbânî, Silsiletu'd-Daîfa. 821).

7 bn Cerîr (14/97).
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"O ehrin kalntlar hâlâ mevcut olan bir yol üstünde

duruyor." (Hicr Sur. 7 o)

bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre buyruu,

"Daimi bir helak üzerindedir" mânâsndadr.

ibn Ebî eybe, bn Cerîr, bnü'I-Mün2 ir ve bn Ebî Hâtim’in Mücâhid’den

bildirdiine göre J-IJ 1^}S"
3 buyruu, "Açk bir yol üstündedir"

mânâsndadr.

4

ibn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in Katâde’den bildirdiine göre j::
~.

i

buyruu, "Açk bir yol üstündedir" mânâsndadr.

6

"Eyke halk da üphesiz zalim idiler." (Hicr Sur. 78 )

bn Merdûye ve bn Asâkir'in, bn AmHdan bildirdiine göre Resûlullah

(saiiaiiahu Bieyti veseiiem) öyle buyurdu: "Medyen ve Eyke halk ayn iki ümmettir. Allah

onlara uayb’ (aieyhisseiam) peygamber olarak göndermitir.
"

1

bn Cerîr ve bnü’l-Münzir, bn Abbâs'n öyle dediini bildirir: "Eyke halk,

Hz. u'ayb'n kavmidir. Eyke, aaçlk yer mânâsndadr. Eyke ahalisi aaçlk

bir yerde yayorlard." 8

bn Cerîr'in bildirdiine göre Husayf der ki: "Eyke, aaç demektir. Eyke

halk yazn ya meyve, kn ise kuru meyve yerlerdi."

1

Hakîm et-Tinmizî (3/87), Bezzâr Kefu'l-Estâr (3632) ve bn Cerîr (14/97). Heysemî,

Mecmau 'z-Zevâid'de (10/268). Senedinin hasen olduunu söylemitir.
1
Hicr Sur. 76

3 Hicr Sur. 76
4 bn Cerîr (14/98).

5
Hicr Sur. 76

6 bn Cerîr (14/98).

7 bn Asâkir (10/309). bn Kesir der ki: Doru olan, bir ümmet olmalardr. Bunlar her

yerde bir ümmet olarak vasfedilmilerdir. Hz. u'ayb Medyen kavmine, teraziyi dorn
tartmalarn emrettii gibi, Eyke halknda da ayn eyi emretmitir. Bu da, onlarn bir

ümmet olduuna delalet eder. bn Kesir Tefsir (6/168). cl-Bdâye ve'n-Nihâye'ye (1/438,

439) bakn.
8 bn Cerîr (14/101).
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Abd b. Humeyd, bn Cerîr, bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim ‘in bildirdiine

göre Katâde, "Eyke halk da üphesiz zalim idiler
"1

buyruunu açklarken

öyle dedi: Bize bildirildiine göre Eyke halk, aac çok olan bir yerde

yayorlard ve aaçlar, devm (hurma aacna benzer, Msr taraflannda

yetien, meyve veren bir çeit tür) aacyd. Söylendiine göre de

peygamberleri Hz. u'ayb'd. Hz. u’ayb, hem onlara, hem de Medyen

halkna, yani iki toplulua gönderilmi, (isyan etmeleri sebebiyle de) iki defa

azaba maruz kalmlardr. Medyen halkn çlk yakalayp helak etmitir. Eyke

halk, birbirine girmi sk aaçlara sahipti. Bildirildiine göre onlara yedi gün

boyunca, hiçbir gölgenin kendilerini gölgelendiremeyecei kadar iddetli

scak musallat edildi. Allah onlara bir bulut gönderdi ve hepsi o bulutun altna

sndlar, biraraya geldiler. te onlar bir serinlik aray içindelerken Allah

üzerlerine bir ate göndererek, onlan yakp kül etti. Yüce Allah'n, "Ama onu

yalanladlar. Bunun üzerine onlar bulutlu bir günün azab yakalad.

Gerçekten o gün, azab büyük bir gündü"2
âyeti buna iaret etmektedir.

3

bn Cerîr, bnü’l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in, bn Abbâs'tan bildirdiine

göre âyette geçen “a£&" kelimesi, “Aaçlar topluluu, orman”

mânâsndadr.

4

bn Cerîr’in, Saîd b. Cübeyr’den bildirdiine göre âyette geçen “ Ç.I
£t\” buyruu, “Aaçlk (ormanlk) yerde oturanlar" mânâsndadr .

5

bn Cerîr’in bildirdiine göre Katâde: "Eyke, birbirine girmi (sk) aaçlar”

demektir" demitir.

6

bn Cerîr ve bnü’l-Münzir, bn Abbâs'n: “Eyke, Medyen halknn addr.

Eyke, birbirine girmi (sk) aaçlar mânâsndadr" dediini bildirir .

7

bn Ebî Hâtim'in bn Abbâs’tan bildirdiine göre Eyke, aaçlar topluuu
demektir.

5

1

HicrSur. 78
2
uarâ Sur. 189

3 bn Cerîr (14/100) ve bn Ebî Hâtim (9/2811, 2815).

4 bn Cerîr (17/663) ve bn Ebî Hâtim (9/2810).

5 bn Cerîr (14/101).

6 bn Cerîr (14/101)

7 bn Cerîr (17/633)
8 bn Ebî Hâtim (9/22810).
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ibn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Muhammed b. Ka'b el-Kurazî der <i:

Medyen halkna üç türlü azab edilmitir. Yurtlarnda onlar o korkunç sarsnt

yakalad ve büyük bir korku içinde evlerinden çktlar. Evlere girmek

istediklerinde ise evleri balanna çöktü. Allah onlara bir gölge gönderince, bir

adam bu gölgenin altna girdi ve: “Bu gölge gibi güzel ve serinini görmedim.

Ey insanlar buraya geliniz" dedi. Hepsi de gölgenin altna girince, onlara bir

çlk isabet etti ve hepsi öldü.'

çU^J L4
\j f&A Uiili

"Bu sebeble onlardan intikam aldk. Her ikisi de hâlâ

görülüp tannan bir yol üzerindedirler." (Hicr Sur. 70)

ibn Cerîr, bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in, ibn Abbâs’tan bildirdiine

göre âyette geçen, buyruu, “Görülüp tannan yol"

mânâsndadr.2

bn Cerîr’in, bn Abbâs’tan bildirdiine göre âyette geçen, “jJ,

buyruu, “Açk seçik, belli yol" mânâsndadr.3

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Mücâhid'den

bildirdiine göre âyette geçen, “^1 çUy” buyruu, “Görünen ve iaretleri

olan yol" mânâsndadr.4

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in, Katâde’den bildirdiine göre âyette geçen,

“öjl çUJJ" buyruu, “Açk seçik, belli yol" mânâsndadr.5

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in, Dahhâk’tan bildirdiine göre âyette geçen,

“yJL buyruu, “Görünen yol" mânâsndadr.6

j*L*yL\ Jlij

“Andolsun, Hicr halk da peygamberleri yalanlamt/'
(Hicr Sur. 8ö)

’ bn Ebî Hatim (9/2815).

2 bn Cerîr (14/102).

3 bn Cerîr (14/102).

4 bn Cerîr (14/102).

5 bn Cerîr (14/102, 103).

6 bn Cerîr (14/103).
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Abdurrezzâk, bn Cerîr, bnü'i-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Katâde'den

bildirdiine göre buyruu, "Vadi halk" mânâstndadr.'

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Katâde der ki: "Hicr halk, Hz. Salih'in

(aiBjh»aeim)kavmi olan Semûd kavmidir."

Buhârî, bn Cerîr, bnü'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve bn Merdûye'nin bn

Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi mellem) Hicr halk hakknda

öyle buyurdu: "Bu kavme (yani onlarn harabelerine) alayarak giriniz. Eer

içinizden alamak gelmiyorsa, oralara gitmeyin. Çünkü onlara isabet edenin

benzeri, size de isabet edebilir."
2

bn Merdûye'nin bn Ömer'den bildirdiine göre Hz. PeygamberMaU »leyi»

ve stilon), Tebûk gazvesinin yapld sene, Hicride, Semûd kavminin evlerinin

yannda konaklaynca, insanlar, Semûd kavminin içtii kuyulardan su

doldurdular, bunlarla hamur yourdular ve etlerini kazanlara koyup (o suyla)

haladlar. Allah’n Resûlü (saiiaiiahu aleyhi vesellem) sahabeye kazanlar dökmelerini,

hamuru develere yedirmelerini emrettikten sonra, oradan ayrlarak, Hz.

Sâlih'in devesinin su içtii kuyunun yannda konaklad. Sahabeye de,

kendilerine azab edilen kavmin yaad yere girmelerini yasaklad ve:

"Onlarn bana gelenin benzerinin size de isabet etmesinden korkarm.

Onlarn yaad yere girmeyin" buyurdu.

bn Merdûye, bn Ömer'in öyle dediini bildirir: Halk, Allah'n Resûlü

HUdiehu aleyh ««M ile beraber, Semûd kavminin yurdu olan Hicride konaklaynca,

orann kuyulanndan su doldurup hamur yourdular. Resûlullah {sallslUu aleyhi

YesBiem) doldurduklan suyu dökmelerini, yourduklan hamuru da develere

yedirmelerini emredip, Hz. Sâlih'in devesinin su içtii kuyudan su

doldurmalann söyledi.

ibn Merdûye’nin, Sebre b. Ma'bed'den bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu

aleyhi YEseHem), Hicride, ashâbna: "Bu suyla (yiyecek) bir ey yapan onu atsn”

buyurdu. Sahabeden bazs bu suyla hamur yourmu ve bazs da yapm
olduu ya ve unla yaplan tirite benzer bir yemek yapmt.

îV îpUJI 013 VI Ufe UJ oljUJJl lîsLi.

1

Abdurrezzâk (1/349) ve bn Cerîr (14/103).

1
Buhârî (3380, 3381, 4419) ve bn Cerîr (14/103, 104).
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"Biz, gökleri, yeri ve her ikisi arasnda bulunanlan ancak

hakka ve hikmete uygun olarak yarattk. Kyamet günü
mutlaka gelecektir. Sen imdi güzel bir ekilde hogörü ile

muamele et." (H;cr Sur. 85 )

bn Merdûye ve bnu'n-Neccâr'n, Ali b. Ebî Tâlib’den bildirdiine göre

çAJji buyruu, "Onlar knamadan, kendilerinden raz ol"

mânâsndadr.

Beyhakî u'abu'l-îman'öa, bn Abbâs'tan bildirdiine göre " çlkJi pjLMs

JjapJi" buyruu, "Onlan knamadan, kendilerinden raz ol” mânâsndadr.

1

bn Cerîr ve bn Merdûye'nin Mücâhid'den bildirdiine göre "Sen imdi

güzel bir ekilde hogörü ile muamele et" emri, sava farz klnmadan

öncesi için geçerliydi.'

bn Ebî Hâtim'in krime'den bildirdiine göre "Sen imdi güzel bir ekilde

hogörü ile muamele et" emri, sava farz klnmadan öncesi için geçerliydi.

ö\$\j ^lUI ja UfJ. liJj

"Andolsun, biz sana tekrarlanan yedi âyeti ve büyük
Kur'ân' verdik." (HicrSur. 87 )

bn Cerîr ve bnü'l-Münzir, ibn Ömer'in: "Tekrarlanan yedi âyet (SebVI-

Mesânî), Fatiha Sûresidir” dediini bildirir .

3

Firyâbî, Saîd b. Mansûr, bnu’d-Durays, bn Cerîr, bnü’l-Münzir, bn Ebî

Hatim, Dârekutnî, bn Merdûye ve Beyhakî u'abu'l-îman’öa, bir kanalla, Ali

b. Ebî Tâlib’in: "Tekrarlanan yedi âyet (Seb'u'l-Mesânî), Fatiha Sûresidir"

dediini bildirir.

1

Beyhakî (8339).

'bn Cerîr (14/106).

3 bn Cerîr (14/112, 113, Bir kssayla birlikte rivayet etti).

4 bnu'd-Durays (154), bn Cerîr (14/113), Dârekutnî (1/313) ve Beyhakî (2353).
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bnu'd-Durays, bn Cerîr, bnü’l-Münzir ve ibn Merdûye'nin bildirdiine

göre bn Mes'ûd: "Tekrarlanan yedi âyet (Seb'u’l-Mesânî), Fatiha Sûresidir.

Büyük Kurîân ise Kur'ân'n Fatiha Sûresi dndaki ksmdr" demitir.’

bn Cerîr, bnü'l-Münzir, Taberânî, bn Merdûye, Hâkim ve Beyhakî’nin

Sünen 'de bildirdiine göre bn Abbâs'a, tekrarlanan yedi âyet (Seb'u'l-

Mesânî) sorulunca: "Fatiha Sûresidir. Yüce Allah bu sûreyi Hz. Muhammed
(saiBi&hu elcyii veseilem) ümmetine has klm, Ümmü’l-Kitâb'a yükseltmi ve Hz.

Muhammed'in ümmetine gönderilene kadar orada saklamtr. Bunu daha

önce hiç kimseye vermemitir” cevabn verdi. Kendisine: "Peki yedinci âyet

nerede?” diye sorulunca ise: "Bismillahirrahmanirrahim'dir (sûrenin

bandaki Besmele)” cevabn verdi .

2

bnu'd-Durays, Saîd b. Cübeyrîden ayn rivayette bulunmutur.

3

bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs: "Fatiha Sûresi

Peygamberiniz taiiaUahu &leyü naUem) için saklanmtr. Ondan baka hiçbir

peygamber için saklanmamtr” dedi.

Beyhakî u 1

abu' l-îman' da, bn Abbâs'n: "Âyette geçen tekrarlanan yedi

âyet (Seb'u'l-Mesânî) Kur'ân'n anasdr ve her namazda tekrar edilir”

dediini bildirir.

4

bnu'd-Durays, Ebu'-eyh ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre Ebû

Hureyre: "Âyette geçen tekrarlanan yedi âyet (Seb'u'l-Mesânî) Fatiha

Sûresidir” demitir.

5

bn Cerîr, Ubey b. Ka'b'n: "Âyette geçen, tekrarlanan yedi âyet (Seb'u’l-

Mesânî), Elhamdulillahi Rabbilâlemîn (Fâtiha) Sûresidir” dediini bildirir.

6

bnu'd-Durays'in bildirdiine göre Yahya b. Ya'mer ve Ebû Fâhite der ki:

"Âyette geçen, tekrarlanan yedi âyet (Seb’u’l-Mesânî), Fâtiha Sûresidir.”
7

'

bnu'd-Durays (153) ve bn Cerîr (14/114).

2 bn Cerîr (14/114, 115), Taberânî (11700), Hâkim (2/257 "sahih") ve Beyhakî (2/44, 45,

47, 48). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid'de (6/311) ravilerden Ebû Saîd el-Bakkâl'n müdellis

olduunu söylemitir.

3 bnu'd-Durays (159).

4
Beyhakî (2356).

5 bnu'd-Durays (145).

6 bn Cerîr (14/116)

7 bnu'd-Durays (147)
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bnu'd-Durays’in bildirdiine göre Mücâhid der ki: “Âyette geçen,

tekrarlanan yedi âyet (Seb'u'l-Mesânî), Ümmu'l-Kitab'dr."
1

bn Cerîr, Hasan( Basrî)'den ayn rivayette bulunmutur.

2

bnu'd-Durays ve bn Cerîr'in bildirdiine göre Katâde, “Âyette geçen,

tekrarlanan yedi âyet (Seb'u'l-Mesânî), Fatiha Sûresidir. Farz olsun, nafile

olsun her namazn her rekâtnda tekrar edilir" demitir .

3

bnu'd-Durays'n bildirdiine göre Ebû Salih: “Âyette geçen, tekrarlanan

yedi âyet (Seb’u’l-Mesânî), Fatiha Sûresidir. Namazn her rekâtnda tekrar

edilir" demitir.*’

bn Cerîr, bn Ebî Hatim ve Beyhakî u 1

abu' l-îman 'da Rabî vastasyla,

Ebu'l-Âliye'nin, “Andoisun, biz sana tekrarlanan yedi âyeti ve büyük

Kur'ân’ verdik
"5 âyetini açklarken öyle dediini bildirir: “Fâtiha Sûresi yedi

ayettir. Ona Mesânî denmesinin sebebi tekrar tekrar okunmasdr. Kii her

Kur'ân okuyuunda onu da okur." Rab?*: “Seb’u’l-Mesânî’nin, yedi uzun sûre

olduunu söylüyorlar" dendiinde: “Bu âyet nazil olduu zaman, uzun olan

sûrelerden bir ey nazil olmamt" cevabn verdi .

6

bn Merdûye'nîn Ömer b. el-Hattâb’dan bildirdiine göre Seb’u’l-Mesânî,

yedi uzun sûredir.

ibn Cerîr’in bn Mes'ûd'dan bildirdiine göre Seb'u’l-Mesânî, yedi uzun

sûredir .
7

ibn Cerîr’in bn Ömer’den bildirdiine göre Seb’u'l-Mesânî, yedi uzun

sûredir .

8

Firyâbî, Ebû Dâvud, Nesâî, bn Cerîr, bnü'l-Münzir, bn Ebî Hatim,

Taberânî, bn Merdûye, Hâkim ve Beyhakî u'abu' l-îman' da, ibn Abbâs'n,

"Andoisun, biz sana tekrarlanan yedi âyeti ve büyük Kur'ân' verdik
"9

1

bnu'd-Durays (155).

2 bn Cerîr (14/114).

3 bnu'd-Durays (151) ve bn Cerîr (14/118).

* bnu'd-Durays (143).

5 Hicr Sur 87
6 bn Ceî (H/116) ve beyhakî (2420).

7 bn Cerîr (14/107).

a bn Cerîr (14/107).

9
Hicr Sur. 87
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âyetini açklarken öyle dediini bildirir: "Seb’u’l-Mesânl, yedi uzun sûredir.

Bunlar, Allah'n Resûlü'nden (ssibiJahu aieyi vesilem) bakasna verilmemitir. Sadece

Hz. Musa'ya bunlardan iki tane verilmitir .

1

Beyhakî’nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki: "Resûlullah'a (ssiiaiiahu eleyhi

vseiiem) yedi uzun sûre, Hz. Musa'ya (aie^îseiam) alt uzun sûre verilmitir. Hz. Mûsa

(aieyhisseiam) levhalar yere att zaman ikisi gitti ve geriye dört tane kald."*

Dârimî ve bn Merdûye'nin Ubey b. Ka'b’dan bildirdiine göre Hz.

Peygamber (seiiaiiai'uBeyhveseiEm): "Fatiha sûresi, Seb'u'l-Mesânî'dir" buyurdu .
3

bnu'd-Durays’n bildirdiine göre ibn Abbâs der ki: "Seb'u'l-Mesânî,

Bakara, Âl-i mrân, Nisâ, Mâide, En'âm, A'râf ve Yûnus sûreleridir."

4

Saîd b. Mansûr, bnu'd-Durays, bn Cerîr, bnü'l-Münzir, bn Ebî Hâtim ve

Beyhakî u'abu'l-îmat'da, Saîd b. Cübeyriin öyle dediini bildirir: Seb'u’l-

Mesânî, yedi uzun sûredir. Bunlar da: Bakara, Âl-i mrân, Nisâ, Mâide, En’âm,

A’râf ve Yûnus sûreleridir." bn Cübeyr’e: "Âyetteki "ûlîü" kelimesinin

mânâs nedir?” diye sorulunca: "Hükümlerin ve kssalann onda tekrar

edilmesidir" cevabn verdi.
3

Hâkim ve Beyhakî’nin bn Abbâs’tan bildirdiine göre Seb'u'l-Mesânî,

Bakara, Âl-i mrân, Nisâ, Mâide, En’âm, A’râf ve Kehf sûreleridir.

6

bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Süfyân der ki: "Âyette geçen

kelimesi “Seb'u'l-Mesânî, Bakara, Âl-i imrân, Nisâ, Mâide, En'âm, A'râf

Sûreleri ve ikisi de bir sûre olan Tevbe ve Enfâl sûresidir."

bn Cerîr, ibn Ebî Hâtim, bn Merdûye ve Beyhakî’nin Saîd b. Cübeyr

vastasyla bildirir bn Abbâs'a: "Neden bunlara yedi uzun sûre denmitir?"

1

Ebû Dâvud /1459), Nesâî (914, 915), bn Cerîr (14/108), Taberânî (11038), Hâkim

(2/354, 355 "sahih") ve Beyhakî (2357, 2423). Sahih hadistir. Elbânî (Sahih Sünen Ebî Dâvud.

1295).
1
Beyhakî u'abu’l-îman 'da (2416) mana olarak buna yakn bir rivâyette bulundu, ama

ondaki rivayet: "Hz. Musa'ya yedi... verildi" eklindedir.
3 Dârimî (2/446).

4 bnu'd-Durays (181).

5 bn Cerîr (14/109) ve Beyhakî (2418).

6
Hâkim (2/355) ve Beyhakî (2417).
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diye sorduumda: ‘‘Bu sûrelerde, haberler, misaller ve ibretler tekrar edildii

için” cevabn verdi .

1

bn Merdûye, Saîd b. Cübeyr vastasyla, bn Abbâs'n: “Seb’u’l-

Mesânî'den kastedilen, Fatiha süresi ve yedi uzun sûredir."

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr, bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim, Ziyâd b. Ebî

Meryem'in “jiü ^ buyruunu öyle açkladn bildirin “Sana yedi

ksm verdim: Emret, yasakla, müjdele, sakndr, misâller ver, nimetleri say ve

Kur’ân'n haberlerini bildir.’’ 1

a

ti

bn Ebî eybe, bn Cerîr ve bnüTMünzir’in bildirdiine göre Ebû Mâ ik:

Kuriân’n hepsi Mesânî’dir” demitir.

3

Âdem b. Ebî yâs, bn Ebî eybe, bnü’l-Münzir ve Beyhakî, Mücâhid’in:

Seb’u’l-Mesânî, Kur’ân’n uzun olan ilk yedi sûresidir. Büyük Kur’ân’dan kast

ise, dier ksmdr” dediini bildirir.'’

bn Cerîr’in bildirdiine göre bn Abbâs der ki: “Mesânî, Kurîân'da tek'ar

edilen yerlerdir. Yüce Allah'n: "Allah, âyetleri birbirine benzeyen ve yer yer

tekrar eden Kitab' sözlerin en güzeli olarak indirmitir5 buyurduunu

duymadn m?”6

bn Cerîr, Dahhâk’n: "Mesânî, Kur'ân'dr. Yüce Allah, bir kssay Kurîân da

defalarca zikretmektedir” dediini bildirir.

7

"Bazlarn faydalandrdmz eylerde sakn gözün
kalmasn. Onlara kar mahzun olma ve mü'minlere (efkat)

kanadn indir/' (iücr Sur. ss)

1 bn Cerîr (14/112) ve Beyhakî (2422).

1 bn Cerîr (14/119, 120) ve bn Kesîr Tefsîr'de (4/464) geçtii üzere bn Ebî Hatim.
3 bn Cerîr (14/120).

4
Beyhakî (2419).

5 Zümer Sur. 23
6 bn Cerîr (14/120, 121).

7 bn Cerîr (14/128).
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bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in bn Abbâs’tan bildirdiine göre "Bazlarn

faydalandrdmz eylerde sakn gözün kalmasn"" buyruu, kiinin,

arkadann mal hakknda temennide bulunmasn yasaklamtr.

1

Ebû Ubeyd ve bnü'l-Münzir'in Yahya b. Ebî Kesîriden bildirdiine göre

Allah'n Resulü MUlahu aleyh melen), Mulevveh oullan veya Mustalik oullarna

ait, idrarlar ve klan üzerine bulaarak kurumu olan besili develerinin

yanndan geçerken elbisesiyle ban örtmü ve Yüce Allah'n, "Bazlarn

faydalandrdmz eylerde sakn gözün kalmasn ” 3 buyruu sebebiyle

onlara bakmamtr.

4

bn Cerir ve Ifanü’l-Münziriin Mücâhid’den bildirdiine göre

buyruu, zenginlik, emsal, benzer” mânâsndadr.
5

bnü’l-Münziriin bildirdiine göre Süfyân der ki: "Kendisine Kuriân

verildii halde onu brakp önemsiz eylere göz diken, Kuriân’ küçük görmü

demektir. Yüze Allah’n: «Andolsun, biz sana tekrarlanan yedi âyeti ve

büyük Kur'ân' verdik»
6
ve «Rabbinin rzk (Kur'ân) daha iyi ve daha

devamldr» 7 buyurduunu duymadn m?”

bn Ebî Hâtim'in Saîd b. Cübeyriden bildirdiine göre âyette geçen, “

di-llç'" buyruu, “Mütevazi ol” mânâsndadr.

8

öT>Ül IjLi- lyû\
*
j.,..t5I Ji. 13jîî US

"Nitekim biz kendi kitaplarn parçalara ayranlara da
(kitap) indirmitik. Ki onlar, (bir ksmna inanp, bir ksmn

inkâr ederek) Kur'ân' da parça parça edenlerdir.”

(Hicr Sur. 90, 9l)

Firyâbî, Saîd b. Mansûr, Buhârî, bn Cerîr, bnü'l-Münzir, bn Ebî Hâtim,

Hâkim ve bn Merdûye, Ali b. Ebî Tâlib'in: “Nitekim biz kendi kitaplarn

1

Hicr Sur. 88
1 bn Cerir (14/128).

3 Hicr Sur. 88
4 Ebû Ubeyd (sh. 54).

5 bn Cerir (14/127. 128).

6
Hicr Sur. 87

7 Tâha Sur. 131
8 bn Ebî Hatim (8/2827).
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parçalara ayranlara da (kitap) indirmitik. Ki onlar, (bir ksmna inanp, bir

ksmn inkâr ederek) KuKân' da parça parça edenlerdir
"

1

âyetlerinde

kastedilenler Kitab ehlidir. Onlar kitab parçalara ayrdlar, bir ksmna inanp

bir ksmn da inkâr ettiler'' dediini bildirir.

3

bn CenVin, Alî (b. Ebi Talha) vastasyla bn Abbâs'tan bildirdiine göre

âyette geçen "ot-at
” 3

kelimesi, “Frkalar" mânâsndadr .

4

Taberânî M. el-Evsat’ta, bn Abbâs’tan bildirir: Bir adam Resûlullan'a

(saiiaiiahu aleyhi veseiiem): "Nitekim bi2 kendi kitaplarn parçalara ayranlara da

(kitap) indirmitik"5 âyetinde kastedilenler kimlerdir?" diye sorunca, Hz.

Peygamber (uiiaihhu aisyti ««ileni): "Yahudt ve Hristiyanlardr" cevabn verdi.

Adam: “jj-âe.”
6

kelimesinin mânâs nedir?" diye sorunca, Hz. Peygamber

(saiiaiiaiu aleyhi vesellem): "Bir ksmna iman edip, bir ksmm inkar etmeleridir" cevabn

verdi .
7

bn shâk, bn Ebî Hatim, Ebû Nuaym Delâil 'de ve Beyhakî Delâil'öe, ibn

Abbâs’n öyle dediini bildirir: “Kurey’ten bir grup Velîd b. el-Muîre'nin

yannda toplanmlard. Veîîd, onlar arasnda eref sahibi bir kimse idi. Hac

mevsimi gelmiti. Onlara: “Ey Kurey topluluu! Hac mevsimi geldi. Arab

heyetleri bu mevsimde size gelecekler. Onlar muhakkak sizin u arkadanzn

durumunu iitmilerdir. Bu yüzden onun hakknda ortak bir görü

benimseyin. Onun hakknda birbirinizi yalanlar türden birbirinizin sözlerini

çürütecek ekilde çeliik görüler ileri sürmeyin" dedi. Kureylilen Sen, bizim

için bir görü ortaya koy, biz de onu söyleyelim" karln verince, Velîd:

"Hayr siz söyleyin, ben dinleyeyim” dedi.

Onlar: “Kâhindir deriz” karln verdiler. Velîd: “Biz kâhinleri gördük.

Onun söyledikleri kâhinlerin mnldamalanna, oluturduklar ses uyumlarna

benzemiyor" deyince, Kureyliler: “Delidir deriz" karln verdiler. Velîd:

"O, deli deildir. Delileri, cinler tarafndan çarplm mecnunlan gördük.

1

Hicr Sur. 90, 91
3

Buhârî (3945, 4705, 4706), bn Cerir (14/129, 130, 134) ve Hâkim (2/355).

3
Hicr Sur. 91

4 bn Cerir (14/134).

5
Hicr Sur. 90

6
Hicr Sur. 91

7 Taberânî (6204). Heysemî, Mecmau'z-Zevâid’de (7/46) ravilerden Habîb b. HassaV in

zayf olduunu söylemitir.
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onlar tandk. Delilerin boulmalarna, çrpnmalarna, vesveselerine benzer

bir davran yok” deyince. Onlar: "O, âirdir deriz” karln verdiler. Velîd:

“Hayr o air deildir. Çünkü biz iiri biliriz. (Aruz vezninin kalplan olan)

Recezini, Hezecini, Karidini, Makbudunu, Mebsutunu; ksacas iirin her

türünü tanrz. Onun söyledikleri, iirin hiçbir çeidine benzemiyor” deyince,

Kureyliler: “Sihirbazdr, deriz” dediler. Velîd: “Hayr o sihirbaz deildir.

Sihirbazlar ve yaptklar sihri gördük. Onun sözleri sihirbazlarn üfürüklerine,

düümlerine benzemiyor” dedi. Kureyliler: “O zaman ne diyelim?” diye

sorunca, Velîd öyle cevap verdi: “Vallahi, onun sözünde bir tatllk var. Onun

gövdesi salam dallan ise olgun meyveler tayor. Siz, bunlardan hangisini

söylerseniz söyleyin, sözünüzün bâtl olduu hemen anlalr. Sözlerin

söylenmeye en uygunu: “Oulla babay, kardele kardei, kocayla hanmn,

kiiyle airetini birbirinden ayran bir sihirbazdr” demenizdir.”

Bu öneriyi kabul ederek dalnca Yüce Allah, Velîd hakknda: "Tek olarak

yaratp kendisine bol bol mal, çevresinde bulunan oullar verdiim ve

nimetleri yaydkça yaydm o kimseyi Bana brak. Bir de verdiim

nimetten artrmam umar; Hayr; hayr; çünkü o, Bizim âyetlerimize kar

son derece inatçdr"' âyetlerini indirdi. Onunla beraber olan grup hakknda

da: “Ki onlar, (bir ksmna inanp, bir ksmn inkâr ederek) Kur'ân' da parça

parça edenlerdir. Rabbine andolsun, onlarn hepsine yapmakta olduklarn

mutlaka soracaz"

1

âyetlerini indirdi

3

bn Ebî Hatim ve bnü’l-Münzir'in bildirdiine göre Mücâhid, “Ki onlar, (bir

ksmna inanp, bir ksmn inkâr ederek) Kur'ân' da parça parça

edenlerdir"'’ âyetini açklarken öyle dedi: “Kur'ân’ parçalara ayrdlar, Onun

bir ksmna “sihirdir”, bir ksmna, “kâhinliktir”, bir ksmna da “eskilerin

masaldr”, dediler.”

Abd b. Humeyd, bn Cerir ve tonü'l-Münziriin bildirdiine göre Katâde, "Ki

onlar, (bir ksmna inanp, bir ksmn inkâr ederek) Kur'ân' da parça parça

edenlerdir
" 5 âyetini açklarken öyle dedi: “Bunlar, Kurey’ten bir gruptur.

1

Müddessir Sur. 11, 12, 13, 14, 15, 16
1
HicrSur. 91, 92,93

3 bn shâk Siretu bn Hiâm (1/270, 271), Ebû Nuaym (183) ve Beyhakî 82/199, 201).

4 Hct Sur. 91

5 Hicr Sur. 91
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Allah'n Kitab'n parçalara ayrp, bazlar, onun sihir olduunu, bazlar

kehanet olduunu, bazlan ise eskilerin masal olduunu iddia etti ."

1

Saîd b. Mansûr, bn Cerîr ve bnü'l-Münzir'in krime’den bildirdiine göre

âyette geçen, kelimesi, "Sihir” mânâsndadr.
3

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim'in, Katâde'den bildirdiine göre krime der ki:

"ÖH**” kelimesi, Kurey dilinde sihir mânâsndadr. Kureyliler sihirbaz olan

kadna: “el-Âdihe” derler.
4

Tirmizî, Ebû Ya'lâ, ibn Cerîr, bnü’l-Münzir, bn Ebî Hatim ve bn

Merdûye'nin Enes'ten bildirdiine göre Resûlullah (saiiaiiahu aleyhi vasllm), "Rabbine

andolsun, onlarn hepsine yapmakta olduklarn mutlaka soracaz"5

âyetlerini açklarken: " Onlara sorulacak ey, La ilahe illallah'tr" buyurdu .

6

bn Ebî eybe, Buhârî Tarih’te ve Tirmizî baka bir kanalla Enes'ten onun

sözü olarak ayn rivâyette bulunmutur.

7

bn Ebî eybe, bn Cerîr ve bnü'l-Münzir'in bildirdiine göre bn Ömer,

"Rabbine andolsun, onlarn hepsine yapmakta olduklarn mutlaka

soracaz"0 âyetlerini açklarken: “Onlara sorulacak ey, Lâ ilahe illallah'tr"

dedi .

9

bn Cerîr, bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in bildirdiine göre Ebu’l-Âliye,

"Rabbine andolsun, onlarn hepsine yapmakta olduklarn mutlaka

soracaz"10 âyetlerini açklarken öyle dedi: “Kyamet günü bütün kullara,

kime ibadet ettikleri ve peygamberlerin davetine ne cevap verdikleri

sorulacak .'' 11

1

bn Cerîr (14/132).

2
Hicr Sur. 91

3 bn Cerîr (14/137).

4 bn Cerîr (14/137,135).

5
Hicr Sur. 92, 93

6
Tirmizî (3126), Ebû Ya'lâ (4058) ve bn Cerîr 814/140). Zayf hadistir (bak: Elbânî,

Da'îf Sünen et-Tirmizî, 608).

7 bn Ebî eybe (13/365), Buhârî (2/86) ve Tirmizî (3126'dan sonra).

9
Hicr Sur. 92, 93

9 bn Ebî eybe (13/328) ve bn Cerîr (14/141).

,D
Hicr Sur. 92, 93

"bn Cerîr (14/141).
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bn Cerîr, ibn Ebî Hatim ve Beyhakî el-Ba's'ta, Ali vastasyla bn Abbâs’n,

"Rabbne andolsun, onlarn hepsine yapmakta olduklarn mutlaka

soracaz1'1

ve “O gün ne insana ve ne cine suçu sorulur
"2

âyetlerini

açklarken öyle dediini bildirir: “Yüce Allah onlara: «öyle öyle yaptnz

m?» diye sormayacak. Çünkü Yüce Allah bunu onlardan daha iyi bilir. Onlara:

«Neden böyle böyle yaptnz?» diye soracak.” 3

• t ) *
o* »J U-j

"Artk buyrulan açkça ortaya koy. puta tapanlara aldr
etme. (Seninle) alay edenlere kar biz sana yeteriz."

(I Icr Sur. 64, 95)

bn Cerîr, bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim'in Ali (b. Ebi Talha) vastasyla bn

Abbâs'tan bildirdiine göre âyette geçen kelimesi, “Yerine getirmek”

mânâsndadr.
4

bn Cerîriin Ebû Ubeyde’den bildirdiine göre Abdullah b. Mes’ûd der ki:

“Artk buyrulan açkça ortaya koy, puta tapanlara aldr etme"5 âyeti

ininceye kadar gizli kalmaya devam etti. Bu buyruk indikten sonra o da,

ashâb da artk dan çktlar .

6

ibn Ebî Hâtim ve Ebû Dâvud’un en-Nâsih'te, Ali (b. Ebi Talha) vastasyla

bn Abbâs'tan bildirdiine göre “Artk buyrulan açkça ortaya koy, puta

tapanlara aldr etme" 7
âyeti, "Hürmetli aylar çknca, puta tapanlar

bulduunuz yerde öldürün; onlar yakalayp hapsedin; her gözetleme

yerinde onlar bekleyin. Eer tövbe eder, namaz klar ve zekat verirlerse

yollarn serbest brakn. Dorusu Allah balar ve merhamet eder"8

âyetiyle neshedilmitir.

1

Hicr Sur. 92, 93
2

Rahman Sur, 39
3 ibn Cerîr (14/141),

4 bn Cerîr (14/142) ve el-tkân 'da (2/22) geçtii üzere bn Ebî Hâtim.

5
Hicr Sur. 94

6 bn Cerîr (14/143). Abdullah b. Ubeyde ez-Zebedî'nir\ sÖ/.ü olarak. bn Kesîr Te/sîr'e

(4/469) bakn.
7
Hicr Sur. 94

8
Tevbe Sur. 5
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bn ishâk ve bn Cerîr'in bildirdiine göre bn Abbâs, "Artk buyrulan

açkça ortaya koy, puta tapanlara aldr etme "1

âyetini açklarken öyle

dedi: "Bu, Yüce Allah’tan, peygamberine, risaletini kavmine ve kendilerine

gönderildii herkese tebli etmesi için verilen emirdir."

2

*

bn Ebî eybe, bn Cerîr, bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in Mücâhid’den

bildirdiine göre "Artk buyrulan açkça ortaya koy, puta tapanlara aldr
etme" 3

âyeti, "Namazda Kuriân’ açktan oku" mânâsndadr.

4

bn Cerîr ve bn Ebî Hâtim’in, bn Zeyd’den bildirdiine göre "Artk

buyrulan açkça ortaya koy, puta tapanlara aldr etme"5 âyeti,

Resûlullah'a (»iaiiahu aiEyft «seiM, kendisine nazil olan Kuriân' onlara tebli

etmesinin emredilmesi mânâsndadr .

6

bnü'l-Münzir’in bn Abbâs'tan bildirdiine göre "Artk buyrulan açkça

ortaya koy, puta tapanlara aldr etme"

7

âyeti, "Sana emredileni ilan et"

mânâsndadr.

Ebû Nuaym DelâiVde, Süddî es-Saîr vastasyla, Kelbî’den, o Ebû

Salih’ten, o da bn Abbâs’n öyle dediini bildirin Allah’n Resulü (seiiafehu t eyi»

veseiiem), yllarca kendini gizlemi ve kendisine nazil olanlan açklamamt.

"Artk buyrulan açkça ortaya koy, puta tapanlara aldr etme"
fl

âyeti nazil

oldu. Yüce Allah, ona: "Sana emredileni Mekke’de açkla. Yüce Allah, seninle

ve Kur’ân'la alay edenleri helak etmitir” buyurdu. Bunlar be kiilik gruptu.

Cibril bu âyetle gelince, Resûlullah (saiiaiiBhu deytu «seiwn): "Bunlarn hepsinin hâla

hayatta olduunu görüyorum" dedi. Bunlar, Bedir günü bir gün ve gecede

helak oldular.

Bunlann arasnda, Âs b. Vâil es-Sehmî de vard. Bu kii yamurlu bir günde

bineine binip yola çkt. (Kurey) mahallelerinden birinde bineinden inip

ayan yere koyunca: "Bir haarat tarafndan snldm" dedi. Baktklanrda

1

Hicr Sur. 94
2 bn Cerîr (14/141, 142).

3 Hicr Sur. 94
4 bn Cerîr (14/143).

s
Hicr Sur. 94

6 bn Cerîr (14/144).

7
Hicr Sur. 94

8
Hicr Sur. 94
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srk izi bulamadlar ve aya o kadar iti ki deve boynu gibi oldu ve olduu

yerde öldü. Bunlardan biri de Hâris b. Kays es-Sehmî'dir. Bu adam tuzlu bir

balk yedi ve o kadar susad ki karn iip çatlayncaya kadar su içmeye devam

etti. Bu kii de: "Muhammed'in Rabbi beni öldürdü” diye diye öldü.

Bunlardan biri de Esved b. el-Muttalib idi. Bu adamn, am’da, Zem'a adnda

bir olu vard. Resûlullah (sniiaiiahu aleyhi veseiiom) Esved'in gözlerinin kör olmas ve

çocuunu kaybetmesi için dua etmiti. Cibril, ResOIullah'a (saiJBiiahu atyh ^eseiiem) yeil

bir katla gelip adamn üzerine atnca, adam kör oldu. Bu kii, yannda bir

köleyle çocuunu aramaya çkt. Bir aacn dibinde otururken Cibril geldi ve

adamn ban aaca vurup yüzünü dikenlere sürmeye balad. Adam

kölesinden yardm isteyince, köle: "Sana kimsenin bir ey yaptn
görmüyorum. Bunlan sen kendi kendine yapyorsun” dedi. Bu adam da:

"Muhammed’in Rabbi beni öldürdü” diye diye öldü. Bunlardan biri de Velîd

b. el-Muîre idi. Bu kii Huzâa oullanndan, ucuna tüy koyup günee

koyduu okunun yanndan geçerken, bu oka bast ve ok krld. Okun bir

parças da damanna batt ve ölümüne sebep oldu. Bunlardan biri de Esved b.

Abdiyaûs’tu. Bu kii de ailesinin yanndan çknca scak bîr rüzgâra maruz

kald ve karanp, tpk bir Habeî gibi kapkara oldu. Ailesinin yanna döndüü

zaman kendisini tanmadlar ve içeriye almayarak kapy yüzüne kapadlar. Bu

kii de: "Muhammed’in Rabbi beni öldürdü” diye diye öldü. Allah, o grubun

hepsini öldürdü ve Allah'n Resulü görevlendirildii davay Mekke’de açktan

ilan etmeye balad.

Ebû Nuaym Delâil’de, iki zayf isnâdla bn Abbâs’n, "(Seninle) alay

edenlere kar biz sana yeteriz"' âyetini öyle açkladn bildirir: "Onlara

Cibril’i musallat ettim ve onlar öldürmesini emrettim. Cibril, Velîd b. el-

Muîre’yi tökezletti ve bir ok ayandan girdi ve Velîd hastalanp, dks
burnundan çkmaya balad. Sonra su içmekte olan Esved b. Abdiluzza’nn

karsna çkt ve ona üfledi. Esved karn iip çatlayncaya kadar su içti.

Sonra, Tâif’e doru gitmekte olan Âs b. Vâil’in karsna çkt ve ona ona bir

diken batrd. Bu dikenin zehiri Âs'n bana akt. Hâris b. Kays’a ise bir

yumruk vurdu ve Hâris bara bara öldü. Esved b. Abdiyaûs ez-Zührî’yi de

öldürdü.”

1

Hicr Sur. 95
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Taberânî M, el-Evsa?ta, Ebû Nuaym Delâil’de ve Beyhakî Delâil'de, bn

Merdûye, Diyâ el-Muhtâre’de, bn Abbâs'n, "(Seninle) ala/ edenlere kar

biz sana yeteriz
" 1

âyetini açklarken öyle dediini bildirin Alay edenler, Vefîd

b. el-Muîre, Esved b. Abdiyaûs, Esved b. el-Muttalib, Haris b. aytale es-

Sehmî ve Âs b. Vâil'dir. Cibril, Resûlullah’a (safcdihu aeyü rereifan) gelince, Allah'n

Resulü onlar ikayet edip Cibril’e, Velîd'i gösterdi. Cibril, Velîd’in can

damanna iaret etti. Allah’n Resûlü (saiiaiiahu aleyhi veeiem): "Sen bir ey yapmadn "

deyince, Cibril: “Ben sana, ona kar kâfiyim" karln verdi. Allah'n Resûlü,

Esved b. Muttalib’i gösterince, Cibril onun gözlerine iaret etti. Hz.

Peygamber, Cibril'e:
"
Sen yine bir ey yapmadn "

deyince, Cibril: “Ben sana,

ona kar yeterim” karln verdi. Sonra ona, Esved b. Abduyaûs'u

gösterdi. Cibril, onun da bana iaret edince, Hz. Peygamber: "Sen bir ey
yapmadn " dedi. Cibril: “Ben sana, ona kar yeterim” karln verdi. Sonra

Hz. Peygamber ona Hâris’i gösterdi. Cibril onun karnna iaret edince, Hz.

Peygamber:
"
Bir ey yapmadn" buyurdu. Cibril: "Ben sana, ona kar

kâfiyim" karln verdi. Sonra ona As b. Vail’i gösterdi. Cibril onun

ayaklannn altna iaret edince, Hz. Peygamber yine:
"
Bir ey yapmadn"

buyurdu. Cibril: “Ben sana, ona kar kâfiyim" karln verdi.

Velîd, Huzâa kabilesinden, ok atan birinin yanndan geçerken adamn

att ok onun ah damanna isabet edip damann kesti. Esved b. el-Muttalib,

bir aacn altnda konaklarken, birdenbire: “Ey evlattanm! Beni niçin

korumuyorsunuz? Helak oldum, gözüme diken batyor” diye barmaya

balad. Çocuklan bir ey görmediklerini söylediler. O durmadan böyle bara
bara iki gözünü kaybetti. Esved b. Abdiyaûs’un banda bir çban çkt ve

bu çban sebebiyle öldü. Hâris’in kam san su balad. Öyle ki büyük abdesti

azndan gelmeye balad. Sonunda o da ölüp gitti. Âs ise Tâif'e giderken

üzerine bir aaç dütü. Ayaklannn altna da diken batt ve o diken onu

öldürdü."
1

bn Merdûye ve Ebû Nuaym Delâil’de, Cuveybir vastasyla, Dahhâk’tan,

bn Abbâs’n öyle dediini bildirir. Velîd b. el-Muîre: “Muhammed Kâhindir,

olacak eyleri henüz olmadan bildiriyor” dedi. Ebû Cehil: “Muhammed

1

Hcr Sur. 95
1

Taberânî (4986), Tahricu'l-Keaf ta (2/220) geçtii üzere Ebû Nuaym, Beyhakî (2/316-

318), Tahricu'l-Keafta (2/221) geçtii üzere bn Merdûye ve Diyâ (10/96). Heysemî,

Mecmau 'z-Zevâid'de (7/47) ravilerden Muhammed b. Abdilhalîm'i tanmadn söyledi.
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sihirbazdr. Babayla olu birbirinden aynyor” dedi. Utbe b. Ebî Muayt:

"Muhammed delidir ve delirdii zaman da saçmalyor’' dedi. Ubey b. Halse

ise: “Muhammed yalancdr” dedi. Bunun üzerine, “(Seninle) alay edenlere

kar biz sana yeteriz
"1

âyeti nazil oldu ve bu kiiler Bediride öldüler.

bn Cerîr, Taberânî ve bn Merdûye'nin bildirdiine göre bn Abbâs der ki:

"Allah'n Resûlü (satolai* nMi «selis™) ile alay edenler sekiz kiidir: Velîd b. el-

Muîre, Esved b. el-Muttalib, Esved b. Abdiyaûs, Âs b. Vâil, Hâris b. Adiy b.

Sehm, Abduluzza b. Kusay ki bu kii Zem'a'ntn babasdr. Bunlarn hepsi Bedir

savandan önce, hastalk sebebiyle veya normal ölümle öldüler. Bu sekiz

kiiden biri ise ayâtil'den, Hâris b. Kays'tr.

bn Merdûye'nin bildirdiine göre, bn Abbâs der ki: "Allah'n Resûlü

(saBalbhu ieyn resdiem) ile alay edenler arasnda, Velîd b. el-Muîre, Âs b. Vâil, Hâris b.

Kays, Esved b. el-Muttalib, Esved b. Abdiyaûs ve Ebû Hebbâr b. el-Esved de

vard.”

bn Merdûye'nin bildirdiine göre Hz. Ali der ki: “Kurey'ten be kii

Allah’n Resûlü {EaiMlahu Beyhi resniiem) ile alay ediyordu: Bunlar arasnda, Hâris b.

aytale, Âs b. Vâil, Esved b. Abdiyaûs ve Velîd b. el-Muîre de vard .”
3

Bezzâr ve Taberânî M. el-Evsafta, Enes'in öyle dediini bildirin Allah’tn

Resûlü {sdlsiiahu aiayhi resellem), Mekke'de baz insanlarn yanndan geçerken

arkasndan birbirlerine göz edip: “Peygamber olduunu ve Cibril'in de

yannda olduunu iddia eden budur” demeye baladlar. Cibril, parmayla

iaret edince hepsinin bedeninde trnak gibi yaralar çkp pis kokan çbana

dönütü ve hiç kimse yanlanna yaklaamaz oldu. Bunun üzerine Yüce Allah,

"(Seninle) alay edenlere kar biz sana yeteriz
" 5

âyetini indirdi .

4

Abdurrezzâk Musanncfte, krime'nin öyle dediini bildirir: Allah'n

Resûlü (saiuuu aleyhi «allan) Mekke'de on be yl kald. Yüce Allah, "Nitekim biz

kendi kitaplarn parçalara ayranlara da (kitap) indirmitik. Ki onlar, (bir

ksmna inanp, bir ksmn inkâr ederek) Kuriân' da parça parça

edenlerdir
"5 âyetlerinde bildirdii kiiler hakknda bu âyetleri indirinceye

’ Hicr Sur. 95
3
Tahrîcu'l-Keâftz (2/221) geçtii üzere bn Mcrdûye.

3 Hicr Sur. 95
4
Bezzâr Kefu ’l-Estâr (2222) ve Taberânî (7127).

5
Hicr Sur. 9Ü, 91
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kakar, Hz. Peygamber (saiiaiiahu aleyhi «selM insanlan dört yl korkarak ve gizlice

slam'a davet etti, kelimesi, Kurey dilinde sihir mânâsndadr. Allah,

onlara düman olunmasn emretti ve: "Artk buyrulan açkça ortaya koy,

puta tapanlara aldr etme"2
buyurdu. Sonra, Resûtulah'a (saiioiiahu aleyhi veseiie n)

Medine’ye hicret etmesi emredildi. Allah'n Resûlü, Medine'ye Rebîulevvel

aynn sekizinde vard. Sonra Bedir sava oldu. Yüce Allah, "Hani Allah size

iki taifeden birini, o sizindir diye vaadediyordu. Siz de güçsüz olann sizin

olmasn istiyordunuz. Oysa Allah, sözleriyle hakk meydana çkarmak ve

kâfirlerin ardn kesmek istiyordu"3 âyetini, "O topluluk yaknda (Bedir*de)

bozguna urayacak ve arkalarn dönüp kaçacaklardr"

4

âyetini, "Nihayet

refah ve bolluk içinde olanlarn azapla kskvrak yakaladmz zaman,

bakmsn ki feryat edip duruyorlar"3 âyetini ve "Bir de Allah bunu, inkâr

edenlerden bir ksmn helâk etsin veya perian etsin de umutsuz olarak

dönüp gitsinler diye yapt. Bu ite senin yapacan bir ey yoktur. Allah, ya

tövbelerini kabul edip onlar affeder, ya da zalim olduklarndan dolay

onlara azap eder"
6
âyetlerini onlar hakknda indirdi. Yüce Allah, müriklerin

öldürülmesini isterken, Allah’n Resûlü (saMiahu aleyhi »eseiiem) kervan istedi. Bu

sebeple onlar (Müslümanlar) hakknda, "Allah'n nimetine nankörlükle

karlk veren ve sonunda kavimlerini helâk yurduna sürükleyenleri

görmedin mi?"

7

âyeti, "Binlerce kii olduklar hâlde, ölüm korkusuyla

yurtlarn terk edenleri görmedin mi? Allah, onlara «ölün!» dedi, sonra da

onlar diriltti. üphesiz Allah, insanlara kar lütuf ve ikram sahibidir. Ama

insanlarn çou ükretmezler"6
âyeti ve "üphesiz, kar karya gelen iki

toplulukta sizin için bir ibret vardr: Bir topluluk Allah yolunda

çarpyordu, öteki ise kâfirdi. (Onlar) göz bakyla kendilerinin iki kat

görüyorlard. Allah da dilediini yardmyla destekliyordu. Basireti olanlar

için bunda elbette ibret vardr"9
nazil oldu. Kervann durumu hakknda ise,

1

Hicr Sur. 91

2
Hicr Sur. 94

3
Enfâl Sur. 7

4 Kamer Sur. 45

5 Müminûn Sur. 64
6
Âl-i mrân Sur. 127, 128

7 brahim Sur. 28
8
Bakara Sur. 243

9
ÂI-i mrân sûr. 13
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"Hani siz vadinin (Medine'ye) yakn tarafnda; onlar uzak tarafnda,

kervansa sizin aanzdayd. (Onlar sayca sizden öylesine fazla idi ki),

ayet bulumak üzere sözlemi olsaydnz (durumu fark edince)

sözlemenizde ayrla düerdiniz (savaa yanamazdnz). Fakat Allah,

olacak bir ii (mü'minlerin zaferini) gerçekletirmek için böyle yapt ki, ölen

açk bir delille ölsün, yaayan da açk bir delille yaasn. üphesiz Allah,

elbette hakkyla iitendir, hakkyla bilendir
" 1

âyeti nazil oldu.

Bütün bu âyetler Bedir hakkndadr. Bedir savandan önce iki ay önce

askeri birlik gönderilmiti. Bu askeri birlik gönderildii zaman bnu'l-Hadramî

ehid edilmiti. Sonra Uhud sava oldu. Uhud savandan iki yl sonra da

Ahzâb sava oldu. Sonra Hudeybiye (anlamas) oldu. Bu, Resûluliah’niseiisiiahu

aieyti vussiium), aacn altnda biat ald gündür. O gün Allah'n Resûlü

Kureylilerle, gelecek yl ayn ayda umre yapmak üzere bar yapmt.

"Haram ay, haram aya karlktr. Hürmetler (sayg gösterilmesi gereken

eyler) ksas kuralna tabidir. O hâlde kim size saldrrsa, size saldrd gibi

siz de ona saldrn, (fakat ileri gitmeyin). Allah'a kar gelmekten saknn ve

bilin ki, Allah kendine kar gelmekten saknanlarla beraberdir
"2

âyeti bu

konuda nazil olmutur. Umreden sonra ise Mekke fethedildi. "Sonunda

onlara iddetli bir azap kaps açtmzda bir de bakarsn onun içinde

ümitsizlie düüvereceklerdir
" 3 âyeti bu konuda nazil olmutur. Allah'n

Resûlü (saüaiiahu aleyhi vesBiiem) onlan hazrlksz yakalayp üzerlerine yürümütü. O

zaman Kurey'ten dört kii, anlamallan olan Bekr oulianndan ise elliden

fazla kii öldürüldü. Onlar Allah'n dinine girdiklerinde, haklarnda, "Hâlbuki

O, sizin için kulaklar, gözleri ve gönülleri yaratandr. Ne kadar az

ükrediyorsunuz!"4 âyeti nazil oldu. Mekke’nin fethinden yirmi gün sonra

Huneyn’e gitti, sonra Tâif’e, sonra da Medine’ye gitti. Sonra da Hz. Ebû Bekr’i

hac için emir tayin etti. Hz. Ebû Bekr hacdan dönünce Resûlullah (»ibiiahu aleyhi

vereiian) gazve için Tebûk’e gitti. Dier yl ise Allah’n Resûlü (»iMiahu aleyhi reseiiem) hac

yapt. Sonra insanlarla vedalat, sonra Medine’ye dönüp Rebîulevvel aynn

ikinci gecesi vefat etti .

5

1

Enfâl Sur, 42

* Bakara Sur. 194

3 Müminûn Sur. 77
4 Müminûn Sur. 78

5 Abdurrezzâk (9734).



620 -8Hicr Sûresi g-

Abdurrezzâk ve bn Asâkir'in bildirdiine göre krime der ki: “Allah'n

Resülü (saiiaiishu aleyhi veseiism) ile alay edenler be kiidir ve hepsi de Bedir

savandan önce ölmütür. Bunlar: Âs b. Vâil, Velîd b. el-Muîre, Ebû Zem’a b.

el-Esved, Haris b. Kays b. el-atîla ve Esved b. Abdiyaûs’tur."
1

bn Ebî Hâtim'in bildirdiine göre Rabî der ki: Bize ulatna göre Allah'n

Resulü (saiialahu aleyhi »esalBm) ile alay edenler be kiiydi. Yemen kral Resûlullah’

(saiiaiiahu aleyh vaseiiem) görmek isteyince, Velîd b. el-Muîre yanna gidip Hz.

Muhammed'in sihirbaz olduunu iddia etti. Âs b. Vâil de gidip, Hz.

Muhammed'in, öncekilerin hikâyelerini bildiini söyledi. Baka birisi gelip,

Resûlullah'n (saMatu aleyhi vesiiam) kâhin olduunu iddia etti. Bir bakas gelip âir

olduunu söyledi. Baka biri gelip Resûlullah'n (saiiaiiahu Biayhi vesdiem) deli olduunu

söyledi. Yüce Allah, bir gecede Hz. Muhammed’i {uiiakhu aleyhi «»efen) böyle yapan

gruptan kurtarm ve onlan deiik ekildeki azaplarla helak etmitir. Bu

kiilerden her birine bir çeit azap isabet etti.

Velîd, Huzâa kabilesinden ok atan birinin yanndan çalml çalml geçerken

kendisine bir ok isabet etti ve can damann kesti ve Allah Velîd'i bu ekilde

helak etti. Âs b. Vâil bir mahalleye girip bir i için bineinden inince kendisini

direk kalnlnda bir ylan srd ve Yüce Allah onu da bu ekilde helak etti.

Baka biri, beyaz tenli, güzel biriydi. Bir gece evinden çkt ve iddetli bir

scaa maruz kald. Bu kii urad scaktan dolay ailesine Habeîler gibi

simsiyah bir ekilde dönünce: “Sen bizim efendimiz deilsin" dediler. Bu kii:

“Ben efendinizim” deyince, onu öldürdüler. Bir bakas, kendisine ait bir

kuyuya inince Cibril gelip kuyuyu bana kapatt. Adam: “Ölüyorum, beri

kurtann" diye bardkça, etraftakiler: “Vallahi, kimseyi göremiyoruz" dediler

ve Yüce Allah, bu kiiyi de bu ekilde helak etti. Sonuncusu ise develerine

bakmak için gidince, Cibrîl gelip geven aacnn dikeniyle kendisine vurdu.

Adam: “Beni kurtann, ölüyorum" deyince, "Vallahi, kimseyi göremiyoruz"

dediler ve Yüce Allah, bu kiiyi de bu ekilde helak etti. Bunlann bu hallerinde

ibretler vardr.

bn Ebî Hâtim'in krime'den bildirdiine göre Cibrîl, Resûlullah'a (sailallahu aleyhi

TOBitm) gelerek Esved b. Abdiyaûs'un belini büküp gösünde iddetli bir ar
oluncaya kadar edi. Allah'n Resülü (sailallahu aleyhi nsdiem): “Daycm, daycm '

deyince, Cibîî: "Onu brak, ben sana, ona kar kâfiyim” karln verdi.

1

Abdurrezzâk (1/352) ve ibn Asâkir (34/221).
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Esved, Allah’n Resulü (saiiaiiahu aleyhi v*jeiiem) ile alay edenlerdendi. Bu kiilerin,

Bakara ve Ankebût sureleriyle alay ettikleri söylenmekteydi.

Ebû Nuaym DelâiVde, Katâde’nin öyle dediini bildirir: "Kurey'ten,

Allah'n Resulü (saBaitaho deyhi vcseiiem) ile alay edenler arasnda, Esved b. Abdiyaûs,

Esved b. Muttalib, Velîd b. el-Muîre, Âs b. Vâil ve Adiy b. Kays ta vard."

bn Cerîr ve Ebû Nuaym'n Ebû Bekr el-Huzetî'den bildirdiine göre

Zührt'ye: "Saîd b. Cübeyr ve krime, alay edenlerden birisi konusunda ihtilafa

dütüler. Saîd: "Haris b. ayzale” derken, krime: "Haris b. Kays, diyor"

denilince, Zühri: "kisi de doru söylüyor. Hârise'nin anasna ayzale

denilirdi. Babas ise Kays’tr" karln verdi.
1

Abdurrezzâk, ibn Cerîr, bnü’l-Münzir ve Ebû Nuaym’n bildirdiine göre

Katâde ve bn Abbâs'n azatls Miksem der ki: Allah’n Resûlü (niuuu deyü vndbn)

ile alay edenler, Veîîd b. el-Muîre, Âs b. Vâil, Adiy b. Kays, Esved b.

Abdiyaûs ve Esved b. el-Muttalib'tir. Resûlullah'n (»Nahhu aleyhi «saiieml, yannda

Cibril varken bunlar teker teker onun yanndan geçtiler. Biri geldiinde ise

Cibril, Resûlullah'a W8iishuBiayfiresBiiBm):"Bunu nasl buluyorsun?" diye soruyordu.

Allah'n Resûlü (saildiahu aleyhi vesellem): "Allah’n ne kötü bir kuludur" karln
verince ise Cibril: "Biz, ona kar sana kâfiyiz" diyordu. Velîd dütü ve bir ok

hrkasna takld. Oturduu zaman da bu ok can damann kesti ve kan

kaybndan öldü. Esved b. Ebdiyaûs'a dikenli bir dal getirilip yüzüne vuruldu

ve gözbebekleri yüzüne akp öldü. Âs ise dikenli bir çalla dütü ve eti

kemiinden aynlp helak oldu. Esved b. el-Muttalib ve Adiy b. Kays’tan ise biri

susuz bir ekilde gece kalkp bir testiden içti ve kam çatlayncaya kadar içip

öldü. Dieri ise ylann srmasyla öldü.”
J

sjj * OjJjÜj 1«j jJud? (jg.Aj

J*- *Ü±>

"Andolsun, onlann söyledikleri eylerden dolay gösünün
daraldn biliyoruz. O hâlde, Rabbini hamd ile tebih et

(yücelt) ve secde edenlerden ol. Sana ölüm gelinceye kadar
Rabbine ibadet et" (i \cr Sur. 97-00)

1 bn Cerîr (H/149).
i

Abdurrezzâk (1/351, 352) ve ibn Cerîr (14/150, 151).
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Saîd b. Mansûr, bnü'l-Münzir, Hâkim Tarih'te, bn Merdûye ve Deylemî,

Ebû Müslim el-Havlânî'den, Resûlullah’n (ssiBia^u aiay^ ««-m öyle buyurduunu

nakleder: “Bana, mal toplamam ve tüccarlardan olmam vahyedilmedi. Bana,

"O hâlde, Rabbini hamd ile tebih et (yücelt) ve secde edenlerden ol. Sana

ölüm gelinceye kadarRabbine ibadet et* diye vahyedildi. " 2

bn Merdûye'nin, bn Mes’ûd’dan bildirdiine göre Hz. Peygamber (tBiiaiMu

aleyhi realitem) öyle buyurdu: "Bana, mal toplamam ve tüccarlardan olmam

vahyedilmedi. Bana, «O hâlde, Rabbini hamd ile tebih et (yücelt) ve secde

edenlerden ol. Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et»3 diye

vahyedildi. "4

bn Merdûye ve Deylemî, Ebu'd-Derdâ’dan Resûlullah'n (saiiaiiahu aleyhi veseiiem)

öyle buyurduunu nakleder:
"
Bana, ne tüccar olmam ne de mal toplayp

çoaltmam vahyedilmedi. Bana, “O hâlde, Rabbini hamd ile tebih et (yücelt)

ve secde edenlerden ol. Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et* diye

vahyedildi. "6

bn Cerîr, bnü'l-Münzir ve bn Ebî Hâtim’in Mücâhid’den bildirdiine göre

âyette geçen "ijâJI"
7 buyruu, ölüm mânâsndadr.

8

Hatîb el-Muttefik ve’l-Mufterik’te, Abdullah b. Ebân b. Osman b. Huzey'e

b. Evs et-Tâî vastasyla, Ebân b. Osman'dan, o babasndan, o da dedesinden,

Resûlullah'n (ullllahu aleyhi vesdiem) öyle buyurduunu nakleder: “Bana, ne mal

toplamam, ne de tüccarlardan olmam vahyedilmedi. Bana, "O hâlde> Rabbini

hamd ile tebih et (yücelt) ve secde edenlerden ol. Sana ölüm gelinceye kadar

Rabbine ibadet et* diye vahyedildi. "
10

’ Hicr Sur. 98, 99
2
Hilye (2/131) ve Tahricu Ehâdîsi't-hyâ'yî (2/1023, 4/1943) bakn.

3 Hcr Sur. 98, 99
4

Tahricu Ehâdîsi'l-hyâ
1da (4/1943) geçtii üzere bn Merdûye. râkî, senedinde

geveklik olduunu söylemitir.

5 Hicr Sur. 98, 99
6
Deylemî (6297). Ebû Zer'in hadisi olarak.

7
Hicr Sur. 99

* bn Cerîr (14/155).

9
Hicr Sur. 98, 99

10
Hatîb (251). Muhakkik hadisin bu isnâdla zayf olduunu söylemitir.
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bn Ebî eybe ve fbn Cerîriin, Salim b. Abdillah b. Ömer'den bildirdiine

göre âyette geçen “^^âJ
"

1

buyruu, ölüm mânâsndadr.

1

bnu'l-Mübârek'in Zühd’de, Hasan( Basrî)'den bildirdiine göre âyette

geçen“^"

3

buyruu, ölüm mânâsndadr.'’

bn Cerîriin bn Zeyd'den bildirdiine göre âyette geçen “o^"5 buyruu,

ölüm mânâsndadr. Kiiye ölüm geldii zaman, Yüce Allah'n söylediinin ve

âhiretle ilgili verdii haberlerin doruluu ortaya çkar .

6

Buhârî ve bn Cerîriin Ümmu'l-Alâ'nn öyle dediini bildirir: Osmân b.

Maz'ûn'un vefat ettii zaman Allah’n Resulü (nihiiahu aleyhi meltem) yanna girdi.

Ben: “Allah'n rahmeti üzerine olsun ey Ebu's-Sâib! Benim, senin için

ahitliim Allah'n sana ikramda bulunduu eklindedir" dedim. Resûlullah

(sBtellahu aleyhi vesellem):
"
Allah'n ona ikramda bulunduunu nereden biliyorsun

?

Yakn ona geldi mi ki! Ben onun için hayr dilerim" buyurdu .

7

Nesâî ve bn Merdûye'nin Ebû Hureyre'den bildirdiine göre Resûlullah

(saiteiishu aleyhi »eseiiem) öyle buyurdu: “nsanlarn içinde en hayrl yaayan kii, Allah

yolunda atnn yularn elinden brakmayan, her düman sesi veya tehlikeli bir

durum iittiinde uçarcasna atna atlayp ya ehit ya da gazi olmak için olay

yerine giden kiidir. Veya u tepelerden bir tepede yahut u vadilerden bir

vadinin içinde bir koyun sürüsü sahibi olan, namazm klp zekâtn veren,

ölüm nna gelene kadar Allah'a ibadet eden ve insanlardan yana hayrdan baka

bir ey düünmeyen kiidir
"8

Hâkim'in bn Ömer'den bildirdiine göre Resûlullah (saiisiiahu aleyhi vesullem) öyle

buyurdu: "Allah'n katindakini isteyenin, gökyüzü gölgesi, yeryüzü yata olur

ve dünyayla ilgili bir eyle ilgilenmez. Bu kii Allah'a olan tevekkülü ve Onun

rzasn kazanma isteinden dolay, ekin ekmeden ekmek yer, aaç dikmeden

meyve yer. Yüce Allah, onun rzkm yedi ay sema ve yedi kat yere yüklemitir.

1

Hicr Sur. 99
3 bn Ebî eybe (13/251) ve bn Cerîr (14/154, 156).

3
Hicr Sur. 99

4
bnu'l-Mübârek (19).

5 Hicr Sur. 99
6 bn Cerîr (14/156).

7 Buhârî (1243, 2687, 3929, 7003, 7004, 7018) ve bn Cerîr (14/156, 157).

8
Nesâî S. el-Kubrâ (11277) ve Müslim (1889).
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Onlar yorulur ve kendisine helalinden nzk getirirler. Bu kii Allah katnda

rzkndan dolay da hesaba çekilmez. Bu kiinin (dünyadaki durumu) kendisine

yakîn (ölüm) gelinceye kadar devam eder."'

bnu'l-Mübârek Zühd'de, Abdullah b. Mes'ûd'un öyle dediini bildirin

“Mümin için, Allah'a kavumadan rahat yoktur. Rahatl Allah'a kavumakta

bulan kii bakalanna ihtiyaç duymaz.” 2

1 Hâkim (4/310 "sah îti"). Zehebî hadisin uydurma olduunu, ravilerden Amr b-

Bekr'in, bn Hbbân tarafndan yalanclkla itham edildiini, olu brahim'in ise

Dârekutnî tarafndan metruk bulunduunu söylemitir.
1

bnu'l-Mübârek (17).




